
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๒๖,๒๑๒ คน ขาดสอบ ๙,๘๙๔ คน คงสอบ ๑๖,๓๑๘ คน สอบได้ ๑๓,๙๙๙ คน สอบตก ๒,๓๑๙ คน (๘๕.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๑

นายจิรายุทธ ครุฑวิเศษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๒

นางสาวจุฑามาศ ปูแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๓

นายชัยชนะ นำหน้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๔

นายชาญยุทธ พิมพ์ปรุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๕

นายชินกร มาอินทร
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๖

นายณัฐกิตติ

์

เอียมจันทร์สอาด

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๗

นายณัฐพงษ์ พรมราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๘

นายณัฐพงษ์ เนตรแสงสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๐๙

นายณัฐวุฒิ หวานฉำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๐

นายดนัย ใจกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๑

นายธนากรณ์ เตาวาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๒

นายธัญญารัตน์ สิริภักดีวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๓

นายธีรพัฒน์ ยงยุทธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๔

นายธีรวิทย์ คำพุฒ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๕

นายนัฐพงษ์ การะบูรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๖

นางสาวนำทิพย์ ชัยสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๗

นายประสงค์ เงินโฉม
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๘

นายพลวัฒน์ บุญประสิทธิชัย

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๑๙

นายพัชระวุฒิ ขาวเรือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๐

นายพิจักษณ์ สมใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๑

นายภาณุพงศ์ ขัดปญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๒

นายภูมินทร์ พาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๓

นางสาวมณีวรรณ วรสารศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๔

นายมนูญ พรหมหมืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๕

นายมโนทัย เจียงรักษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๖

นายยศสวิน สอนมาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๗

นายวงศธร ปลาคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๘

นายวรชัย พันธุลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๒๙

นายวิษณุ ทองพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๐

นายวีระศักดิ

์

หัสดล
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๑

นายวุฒณา นาคเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๒

นายสุทธิพงศ์ สุขเพิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๓

นายอดิสร บุญยวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๔

นายอาทิตย์ คงหนองลาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๕

นางสาวกาญจนาพร คืดนอก
๐๙/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๖

นายจิรภัทร รักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๗

นายณัฏฐพล สอนใจดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๘

นายธนโชติ อินทศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๓๙

นายพงศกร ฮาดแมน
๒๗/๐๘/๒๕๓๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๐

นายพัชรัตน์ ตันตุลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๑

นายวราพงศ์ เวียนชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๒

นางสาววิลาวรรณ จันแอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๓

นายวีรชน แซ่เล่า
๒๔/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๔

นางสาวสุวนันท์ พิมพ์พล
๐๒/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๕

นายอดิศักดิ

์

แก้วเสน
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๖

นายอรรถพล ยิมพัฒน์

้

๒๔/๐๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๗

นายเจตนรินทร์ บุญรอด
๐๓/๐๒/๒๕๒๖

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๘

นายเนรัญชร์ อาสาพล
๓๐/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๔๙

นายธราพงษ์ จรรยาเลิศ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๐

นายสามารถ กองสูงเนิน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๑

นายปยะมงคล โซ่ลาย ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๒

นายอัษฏาวุษ ไข่ทอง ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๓

นายชัยณรงค์ ศรีพระจันทร์ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๔

นายกิตติภัทร์ ชะรัมย์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๕

นายศิลา บางวิเศษ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๖

นายจาลึก แก้วเอียม

่

๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๗

นายสกล ลาภเวที ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๘

นายเฉลิมพล คงประเสริฐ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๕๙

นายธีรยุทร จำป ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๐

นายธนบัตร สอนทาษา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๑

นายคำหล้า ทิมาสอน ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๒

นายปรีชา สุวรรณโชติ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๓

นายคมกริช กองอาษา ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๔

นายเธียรทรรศน์ พัฒนธำรงชัย ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๕

นายพชรพล สิงห์ลอ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๖

นายวีระยุทธ วงษ์พิมศรี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๗

นายไว ทองสุขดี ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๘

นายชานนท์ หมวกแก้ว ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๖๙

นายสมยศ งามสุพรม ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๐

นายไฉน มืดหล้า ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๑

นายอำนาจ สีวัน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๒

นายวัฒนา เพชระบูรณิน ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๓

นายชัยมงคล พ่ายผา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๔

นายวรวุฒิ ราศี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๕

นายโชคชัย แก้วจิตร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๖

นายสุทิน จิตรเกตุ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๗

นายสมคิด บุญอารี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๘

นายนิรุต จิตรสม ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๗๙

นายสุรศักดิ

์

พุ่มฟก ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๐

นายฐิติวัฒน์
จันทร์นาคประทีป

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๑

นายอรรถชัย เลิศล่อง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๒

นายนพวงศ์ หวังศิลา ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๓

นายสังรวม บุญยิง

่

๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๔

นายสรศักดิ

์

เพียรธรรม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๕

นายภานุวัฒน์ บุญรักษา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๖

นายศัพยา ปองบุญมา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๗

นายภานุศักดิ

์

อาจมา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๘

นายธนพล ชอบเต้น ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๘๙

นายอภิรัฐ บุตรนำเพชร ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๐

นายสยาม ศรีวิชา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๑

นายวิเชียร ฤทธ์น้อย ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๒

นายทองพูล ศิริมี ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๓

นายตรีเพชร กุมภาพันธ์ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๔

นายจำนอง นวลหยวก ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๕

นายอานนท์ นรสิงห์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๖

นายพรพจน์ ขันตรีทัน ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๗

นายชาญชัย นุ่มพินิจ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๘

นายบรรลือ หงษ์โม้ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๐๙๙

นายกิจชัย ทองเผือก ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๐

นายประสงค์ ทรายทอง ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๑

นายหนู ขุนจำนงค์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๒

นายสันติ พรหมลัทธิ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๓

นายกิตติ โทวดี ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๔

นายสุทัศน์ จันทร์ผ่อง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๕

นายอรรถพล เขยพุดชา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๖

นายชัชสิทธิ

์

แก้วช้างปา ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๗

นายอภิสิทธิ

์

ศรีประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๘

นายอภิวัฒน์ ทังอินทร์

่

๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๐๙

นายอุทัย ทิพย์บรรจง ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๐

นายสมยศ ทิพย์บรรจง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๑

นายวิรัช ราชคำจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๒

นายนัทชาติ ขจีเจริญกุล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๓

นายสุเมธ คณะแพง ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๔

นายบุญชัย สาระสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๕

นายบุญส่ง พูลสินทรัพย์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๖

นายสายชล ปรากิระณะ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๗

นายสุริโย เหมสี ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๘

นายหน่อย นางงาม ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๑๙

นายสุธีร์ ไชยปญหา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๐

นายพิษณุ คำเวิน ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๑

นายสุบัน วงค์พรม ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๒

นายสาโรจน์ เอียมสอาด

่

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๓

นางสาวกัญญาพัชร นาคคำ ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๔

นางสาวสมคิด พรมบุญ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๕

นางสาวสุภาพ สอนวดี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๖

นางสาวแสงโสม เรียนวิชา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๗

นางสาววราภรณ์ หาดเพ็ชร ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๘

นางสาวปราจิน เขียวเรืองงาม ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๒๙

นางสาวนิตยา ทุมมณี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๐

นางสาวลัทธพรรณ หมืนเดช

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๑

นางสาวมลิกา นางงาม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๒

นางสาวจารุวรรณ ลุณบุตร ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๓

นางสาวจิราภรณ์ ทองแพง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๔

นางสาวสุพรรษา ยอดวิชา ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๕

นางสาวมณียา ปลืมวงค์โรจน์

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๖

นางสาวสุมาลี โครตช้าง ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๗

นางสาวกรรณิกา กลินศรี

่

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๘

นางสาวสมหวัง ศรีใหญ่ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๓๙

นางสาวคำปลิว หอมชืน

่

๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๐

นางสาวชนิดา เชือชาวนา

้

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๑

นางสาวพรชนก คำพุฒ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๒

นางสาวจินภา ผิวพันธ์ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๓

นางสาววลัยพร เพ็ญภู่ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๔

นางสาวคำพันธ์ ธัญชะนันท์ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๕

นางสาวอมราพร แก้วดี ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๖

นางสาวภัทรภร หงษ์ยิม

้

๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๗

นางสาวแสงเดือน ทองพิกุล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๘

นางสาวนัฐรินทร์ สิทธิสาสน์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๔๙

นางสาวนาถยา เวียรยูร ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๐

นางสาวเยาวนารี คงแสงเดือน ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๑

นางสาวบังอร กลมกลิง

้

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๒

นางสาวสวัน

่

โสภา ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๓

นางสาววรภร ศิริสรณ์ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๔

นางสาวณัฐพร กรเกษม ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๕

นางสาวลมัย จุ้ยเรือง ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๖

นางสาวขวัญพัฒน์ บรรเลง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๗

นายชำนิ ทับมัน

่

๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๘

นายวิทธวัช กันแสง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๕๙

นายคำพันธ์ หม่องจ่าง ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๐

นายวิโรจน์ แสงเดือน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๑

นายวิษณุ บุญกำ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๒

นายเอกลักษณ์ มณเทียร ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๓

นายสุรสิทธิ

์

ปนพรม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๔

นายอนุชิต กึนทอง

้

๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๕

นายสาโรจน์ นุ่มทองคำ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๖

นายสาคร เริงนิสัย ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๗

นายสำราญ สุขโฉม ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๘

นายประเสริฐ แก้วดี ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๖๙

นายสุเมธ การะสิน ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๐

นายบดินทร์ คำพรมมี ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๑

นายอุเทน คลังนุ่ม ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๒

นายสุทัศน์ เมืองนา ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๓

นายศักดิชาย

์

ยิงดี

่

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๔

นายสุเชษฐ์ ภูคง ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๕

นายธีรพล เทียงสันเทียะ

่

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๖

นายภรากร บุญเอียม

่

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๗

นายมารุต คุ้มขลิบ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๘

นายศักดิดา

์

พิมพ์โคตร ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๗๙

นายอัศวิน ปนทอง ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๐

นายจีระศักดิ

์

จันทร์สา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๑

นายวันชัย พัดชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๒

นายสมจิตร เสือกล่อม ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๓

นายสุวิทย์ เอียงวิจารณ์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๔

นายอานนท์ พุฒสุภาพ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๕

นายศิวกร อยู่ชาวนา ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๖

นายสมศักดิ

์

เรียงสมุทร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายกฤตภาส วรสารศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กชายจักรพงษ์ สิงหนาท
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ กิงภาพ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงญาติกา อ่อนสี
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายณัฐกร แพรสีนวล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยปญหา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ กุดวงแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กชายณัฐพล แพรสีนวล
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กชายธนพัฒน์ ไวยารัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงธัญจิรา แขวงโสภา
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงธิติมา ทองแกมแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงนิตยา ผิวแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กชายปธานิน เสาวรส
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปวีณา พรมตา
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงมุทิตา มิงเมือง

่

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงวิภาดา แก้วศรีจันทร์
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กชายวีรวิชญ์ แขวงโสภา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายศรัญู ขาวสะอาด
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองปาน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กชายสมโชค โพธิศิลา

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กชายสิงห์โต เพชระกระจ่าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงอนงคณา สุดนิมิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ คำหีบ
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์โกวิท
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กชายอิทธิพล วิเศษยา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีดวงแก้ว
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงธิติสุดา บุญรักษา
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงธีรนุช บุญยะรัตน์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงนันทศิริ กนกโสภณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงนุชรินทร์ ลานทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงพรภิมล ใหมเง่า
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายพัชรพล วรปราชญ์
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา อินมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงศีรณา สิงห์ทา
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงสุพรรณษา จันแดง
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงสุริดาวรรณ กุลมล
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา ขวานหมืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงเยาวราช เผือกเทียน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงกรดา ประทุม
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กชายกฤตย์พล โอภาชาติ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายจีรายุส สีแสงมุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กชายธนกฤต สร้อยทิพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงนันฐิตา สร้อยลัดดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงพรนภา สีปาน
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วจ่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กชายศิรวิทย์ นันทแพทย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงศิริลักษ์ขณา คำสุก
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงสมถวิล ยาหอม ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๔๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กชายสุทธิพจน์ กิจบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กชายสุทธิภัทร กิจบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงอรทัย ขุนสงคราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายไกรวิชญ์ พรหมเมือง ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงกฤษณพงศ์ เรือนจันทร์
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงชนิดา อินทะกนก
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายณพวงศ์ จรัญญา ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายดรัล ภักดีภัทรถาวร
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงปยุดา พิมพระ
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กชายวรายุส โตมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กชายวสุพล จันทร์แรม
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กชายวิทูร อินมา
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายศักดา จันละออ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงสุภวรรณ วิลัยศรี
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กชายอภิชัย บุญมา
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สงวนสิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กชายกอบตัง ชายเดช
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กชายจักรกฤษ สิงห์โตทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงฐาปนี หมืนราม

่

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กชายณัฐชานนท์ แขวงโสภา
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กชายนัตพล หาตรง ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงปุญญิศา รุ่งโรจนารักษ์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงพรชิตา สิงห์ทา
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๘
เด็กหญิงพัชรราพรรณ

พิมพ์พล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กชายภูวนัย เกิดนาน
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จรัญญา
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงศิริพรรณ กำจัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงสิริพร พรหมรักษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เบ้าเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงเกวลี นิลเกิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กชายบรรจง โพธิชัย

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๖

นายพีรพงษ์ มีคุณก่อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กชายภัทรพนธ์ พลโท ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงสายสุณี จันทร์เพ็ง
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงอุษณิษา ชืนอารมณ์

่

๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๔๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กชายเอกรัตน์ ทองแบบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายธนกร บุญมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายนพกร ทองคำสุก
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กชายปรัชญา บุญยวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายพิทักษ์ชัย เหมือนศรีชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กชายมงคล บุญมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กชายรชต ริตตะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กชายวัชรชัย ธิจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กชายวันเฉลิม ขีดวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กชายเชษฐา ยาโต
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๐ เด็กชายกฤษณะบดินทร์

พวงไพวัลย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กชายณัฐพล โสพันพิม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงบุษรินทร์ ไทยใจอุ่น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายมงคล ครุฑน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กชายวีรภัทร สีสอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงสุภัตตรา นามบุรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กชายณัฐพล ชัยวรรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายปรารีเยศ สุริยะธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงปริญารัตน์ นวลเกตุ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายวรเมธ ดอนโดดจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายเฉลิมพงษ์ จันทร์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรเหลียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กชายกรินทร์ มูลหอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงชุติมา โสภา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วุธนู
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงธนกาญจน์ เสือไว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ขวัญเติม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ รักอยู่
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงนิรชา แซ่เฮ้อ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กชายปภัสกร เพ็งอังคาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงปาริฉัตร เปยไพบูลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วซอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงปนเกล้า พรมไทย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สุขอินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ไพรวัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงลลนา เชิดสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กชายสิทธิกาญจน์ ไชยบาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงสุภาวดี รักอยู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา เพชระบูรณิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงธีระพร จันทร์สวี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงวรรณพลอย พรหมจันทร์สอน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงสุมิตตรา อินทร์จันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กชายประพัช เปลียนเจริญ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายพีรภัทร์ ศรีทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายภัทรพล ยศทิพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงวันยา อุ่นใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กชายอนุวัฒน์ กิงรัก

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยหงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงฐิติมา บุญมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

มีบัว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กชายนพรุต จาจี

๋

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายเลิศพิสิฐ บิดร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายจิราศักดิ

์

นึกมัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ราชบัวสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายปรัชญา ต้นเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายพรรณภพ ปนนาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กชายอัญยะ สีพรหม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงจิราภา ชัยชนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงชลธิชา พรหมหมืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงณัฐนรี อัครวิชชานันท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ คงทนแท้
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายนพรัตน์ รักอยู่
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงนิตยา จำเริญธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายปณชญา อินผล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงพัชชา สุขจิตต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ไข่ลาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กชายภัทราวุธ นาคประสพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงภาวิดา แก้วด้วง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายวัชรพงษ์ กระสาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงวิชุดา รักอยู่
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงศศิธร พรหมมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงสาวิตรี คงจริง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์เส
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงเทวารัตน์ รุ้งแวง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ์ ทรงเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทิพวัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงขนิษฐา หมืนเดช

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ โสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงจิราพร กุลโสพรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

มูลวิชา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กชายณัฐพล โสภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงณิรัชชา ขวัญเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วด้วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กชายธนกร มาอยู่วัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายธนพนธ์ แสงสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ กวยทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กชายธีรชัย ทองคำสุก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงนัชชา สุขจิตต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงนิตยา แก้วสีลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กชายปฏิพล คงทนแท้
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงภาวินี ทิพย์รัก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายภูสิทธิ

์

บุญทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงวาริณี ตันชะรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายสิงหราช สายมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายอาณิต์ คงจริง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายเอกรัฐ จันทร์แย้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กชายจิรภัทร์ บัวทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงชลธิชา สุธงสา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงณัฐวดี คงช่วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงณิชกานต์ อินผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงดวงหทัย คงทนแท้
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กชายธีมากร รุ้งแวง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายธีรชาติ สังข์ทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงนัชชา การกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงบุษกร ศรีกำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กชายพสิษฐ์ พรมนิวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงพัชราพร เกตุกอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงศุลีพร รังสิกรรพูม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายคุณานนต์ มีสัตย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงจีรภรณ์ เกษมราช
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วด้วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กชายธนภัทร สุวรรณโน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

คำพานิช
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กชายนพดล บังบาง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กชายนัครา อินทร์น้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ว่องวิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กชายปญจพล รอดมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงปทมพร นรินทรวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กชายพงศธร โสภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กชายวันเฉลิม ขวัญเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงวาสนา เพ็งสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กชายศักดิดา

์

รุ่งปญญา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ นิทะซ้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กชายอานนท์ อ่อนศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงอุ่นเรือน คำทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กชายณัฏฐกฤตา สวยสะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กชายณัฐวัตร พรหมหมืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงนิภาดา เพ็ชร์รักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายพงศภร ทับทิมจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ ประชาจักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วด้วง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายมานะศักดิ

์

สระสิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงวิภาดา คำพานิช
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายศิริมงคล ดมอุ่นดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงสุธิดา คำกลิน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสือเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภักดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กชายเอกบัณฑิต สิงห์เส
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กชายนรินทร์ ทองคำสุก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สายอุ่นใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทลึก
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ พิมพ์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายจักรพงศ์ ตามรักษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กชายนันทพงศ์ ปลาสร้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงนันธิดา ทองไข
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงปณิดา บัวทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายรพีพัฒน์ วรรณา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กชายวิชัย เรืองสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงศิริมล ยศจำรัส
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กชายสหรัฐ ดอกจำป
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมพ์ทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงสุธิดา สายสมร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงกรกนก สอนสุภาพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงการะเกต สีหะไกร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ แก้วภิรมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายวีรภัทร ขาวสอาด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิราทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กชายธีรโชติ ปนสัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงบุญธิตา โต๊ะละแบสลาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายพิเชษฐชัย คำอะนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ จิตรเสงียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงรุ้งนภา มาจุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงศยามล สุทร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ เมืองโค้
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กชายคามินทร์ สุวรรณพุ่ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงจิดาภา อุบลดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงชมพูนุช มารอด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กชายฐาปนพงศ์ แดงด้วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงนาลิน จักร์แพง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายประกาศิต มีดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงฟาใส ทองดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายฤทธิดำรงค์

์

วรรณา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ศรีริต
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กชายจีรพงษ์ หาญแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงธนพร แก้วกรอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ติดนนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายนรินทร์ สุทธิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายนัฐพงษ์ สุขเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงพนิดา ภูตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงกันทพร ปริวะเก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายฐิติวัสส์ บัวทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงศวรรยา ขันทะเสนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยาโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กชายธีรภัทร สิมลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุ้งจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

ยศพิมพ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กชายกิตติชัย ภูชมชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ใจจริม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กชายนราวิชญ์ ทองแบบ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายพิพัฒน์ คำภูมิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายพิพัฒน์ วังคีรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงลลิตภัทร กองก่าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กชายวงศธร บุญใสยัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายวิสิฐศักดิ

์

ยิมน้อย

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงศศิประภา หวานหอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงสทารัชว์ คำเนียม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงสุธาสินี เคลือบสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงอรรฆพร ดีมาก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสาเอียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงจิดาภา สมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กชายตะวัน วงค์จันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ พูนยอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายนิวัตกรณ์ แก้วโชติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กชายวรชัย เกษทองมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กชายมนัสชัย มณีเลิศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายศุภกฤต กองทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายอุทาร วิรัช
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กชายธีระพล ทองนาค
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงกชกร ทิมาสอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงกชกร โนชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงชลธิชา อุปการ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงพิมพาพร หันสาริกรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กชายศรยุทธ แสงสมเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล ศิริโชติ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา เรียงสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงสุชานัน จันทะวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กชายสุวิน วงศ์กองแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงอภิญญา เรียงสา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงเอ็มม่า การ์ดิเนอร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายกฤษดา นาคคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันหีบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วใหญ่
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงวรินทิพย์ ราชโฉม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายวาริธ อัดโท
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายสุทธวีร์ ตะเภาทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยศยิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กชายธนดล แก้วภิรมย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายนครินทร์ ไทยแท้
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กชายสมปอง แจ่มเพ็ญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กชายอนุพันธ์ น้อยชู
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงอรปรียา ฤาชา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ ทองวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายธนกร ทัดช่อม่วง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายนพรัตน์ เลิศวิไล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กชายภัทรกร บุญมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กชายภาณุพงษ์ ยงยุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงมนัสพร ทองวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

ทองวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายวรเชษฐ์ ด้วงมูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายวรเดช จันทร์เชือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กชายศิริวิท ถำหิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายศุภกิตต์ แก้วภิรมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายสหภาพ จุลเจือ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงสุวิมล ยงยุทธ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กชายอนุชา ข้อโนนแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สกุลณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงอรอุษา อุกอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๓
เด็กหญิงกัณฑ์ฒิมาลย์

อยู่สุขดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ ภูมิเขต
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงนุชเนตร จันทะวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กชายพิสิทธิ

์

โกฉิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กชายวิทวัช คูณเหง้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงไหมแก้ว บุญพิมพ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กชายคุณานนท์ ทองมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงชญาน์นัทท์ ราศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงชลธิชา แสงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงนิภาพร แก้วคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายประธาน แก้วคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภูสีดิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงภาพิมล ขุนยศ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายภีรพัฒ อุบลศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายยุทธภูมิ พรหมบุญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กชายวรพงษ์ แตงน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงศศิธร สรรพคุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กชายสารศิลป กองทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงอังศนา ทนันชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงอัจฉรา ทนันชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายไตรภพ บัวแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ทองสี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงกฤษณา มโนมัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทะนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงชาริณี กิมเต็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายณัฏฐชัย บุญมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงนุชนารถ อินทรเขือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงปนัดดา คำดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ปกครอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กชายรพีภัทร์ หล้าน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงวรัญญา โนรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงวิชญาดา พรหมรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ทูเกาะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงอารยา จันทะโคตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงเพ็ญเพชร โลเด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กชายแทนไทย กาจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย แปลนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายคมกฤช สรรพคุณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กองทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายทศพล คงจริง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงนันทกร อุดสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กชายภัทรพล เนตรแสงสี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงรินลดา บุญมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กชายเมคา ต้อยทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กชายภากรณ์ ตรวจมรรคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงมณีพร นกเทศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงสุรัตน์ หาบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ เศรษฐี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงอรุณเนตร คงเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายอภิวุฒิ ศรีคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงกาญจนา ทิมทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กชายกิตตินันท์ สีทาราบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายครรชิต เกตุเมฆ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงจิตรทิวา แสงน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายจิรานุวัฒน์ กางถิน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กชายชัยยงค์ แผนฉลาด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กชายชัยวัฒน์ นกเทศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงนภัสสร แสนแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงปนัดดา โสดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ยาวิชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงรัชนีการณ์ นกเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงวิชุกร รอดคง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ ทองนิม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงศุภาดา นนทโคตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายเอนก ชำนาญกิจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ช่วยปุน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงกฤติยา สร้อยโต
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงกฤษธิดา เอียมสำอางค์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณคาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงจิราพร วงศ์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีคง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายชาคริต เจริญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญคุ้ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายทัศไนย บุตะเขียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายธนัช ไกรเมฆ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กชายธราเทพ ด้วงพลู
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายธวัชชัย แสงพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงธิดาวัลย์ นิลพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงนภัทรศิริ ทองอยู่
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงนฤมล ขุนแพง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงนันทิดา ปนงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายพชรพล น้อยลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงพราวณภา ทองสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงพัชรา สิงห์อำพล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงพัชรี สิงห์อำพล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงภัณทิวา แก้วศิลา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กชายยศกร อิมใจ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงรัชนีกร แพ่งเกษร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กชายวรพล สุขย่น
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กชายศรัณยู บุมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงสิริกานต์ โพธิสำโรง

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายสุทิน ศรีคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กชายอนิศักดิ

์

หุ่นทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงเกศสุดา ช่างเหล็ก
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงเสาวภา เพชรปอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลอนหิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงกนกลักษณ์ เถือนพรม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์เมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายกฤติพงษ์ เชือไพรวัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กชายกฤษฎากร แสงนก
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กชายกิตติคุณ เสาเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายชนาธิป ฮาดแมน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีหสุทธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

แสงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กชายทศพร สุกเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กชายธนกร อ่อนโอน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กชายธนกฤต อ่อนวัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายธนภัทร พรมสวย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กชายนันทนัช พรมแจ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ โพธิทอง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายพิสิฐ ฉิมปาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองนา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตนกรกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายรัตนากร แดงด้วง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงรัตนาวดี พิมพ์ปรุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงวนัทญา เสือประสงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายวีรชาติ ไทยเลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กชายวีรพงศ์ ภูพานเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กชายสมบุญ ลุงลู
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงสุจิตรา สายโลหิต
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุทพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงอรอุษา ชืนกลิน

่ ่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ไกรเมฆ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายเกียรติกล้า หมอนทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กชายเนติพงษ์ ด้วงเบ้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงชรินรัตน์ ยะคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงชลธิชา เปลวเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงชุติมา อ่อนวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กชายชุติเทพ คงคาน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กชายธนพล แก้วมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงธนวรรณ ฉิมพ่วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายธนวิชญ์ เอียมสำอางค์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กชายนาบุญ ขวัญมอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กชายสหรัฐ อบเชย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กชายอติณันท์ ขวัญมอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กชายกฤษฏา ด่อนแดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี พันสนิท
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ช่วยปุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงจีรานันต์ พรมแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายฉัตรชัย นักผูก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายณรงค์ เรืองนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กชายนพกร พรมสวย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงสันต์ฤทัย ใจมัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ผ่องผุด
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายทิวเทพ พวงทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายธนพล ทองเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายพงศกร อ่อนโอน
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ยังน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กชายภีรภัทร์ น้อยแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กชายสุรเดช นามเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายสุรเดช โพธิทอง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายอำนาจ สิทธิสรรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กชายกฤตพจน์ น้อยลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ตาคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายธนกฤติ ผลทรัพย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ รูปคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กชายธนู ไกรเมฆ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายธีรทัศน์ สายทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายพงศธร ภารี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายศรุตธร สุขเณร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายศุทธสิน น้อยลา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงฉันทพิชญา ทองมันวิบูลศรี

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์ทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

ดีดาร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองมันวิบูลศรี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๐

นางสาวพฤทธิรักษา

์

งาทองพศุตมี ๒๐/๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญยืน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มาลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายธนสาร คำนัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงธิดาพร แก้วยศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองยอด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายธีรเทพ มีแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงนำเพชร ทีน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายปยะวัฒน์ กุมภาพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายพิษณุพงศ์ กุลเสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กชายยศพนธ์ สังข์เมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุขสุศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายวรวุฒิ สินพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายวัชรินทร์ คำสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายวีรภัทร สุขแสงนิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา จอมพะลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงสุจิตตรา ขวัญทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กชายอรรถพร ก้อนจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พุกกลิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ฝอดสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทีวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กชายประดิษฐ์ บัวลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายพันกร นิตตะโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ พันผง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายอรรถพล ประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กชายจิรภัทร์ ศรีน่วม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กชายจิราวัฒน์ มัตตะนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้านบัว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงธิดาทิพย์ พ่วงพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายปวรปรัชญ์ นันตา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กชายปวริศ เกษรทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กชายภาณุเมศ บุญญคง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงรัตนาวลี แสงเนียม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วทำมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงวิจิตรา เรือนไสว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงศิรประภา ทรงงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงศิริภัสสร สุริยวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงสุภักษร น้อยลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประเคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงอริสา คุ้มดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายเจษฎา คริสต์บำรุง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงเพราพิลาส แก้วจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤาชา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงกันยาวีย์ อนันท์รอดแสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไพศาลธรรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงจรรญาพร สีแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงชลนีภา มาลัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๗
เด็กหญิงณัฐตญาภรณ์

คุ้มดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี ใยเพชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นันตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เทศวงเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ โภคะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายทศพร สีหะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายธนวิชญ์ แก้วใหญ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายธนโชติ อุ่นหัวเรือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายธีรเมธ มุ่งดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงนำฟา อ่อนพรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายปณณธร แก้วแย้ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายพสิษฐ์ หอมจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงพัชรพร หนันคำจร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงพัชรีพร ปานทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กชายพิทวัส ทองต้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กชายพีรวัช เพชรภูเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายรัชพล นกขุนทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงรัตนาวดี นิลเปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุกัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายศรายุทธ จันปน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงศศิกานต์ คำศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงศิริเจตสุภา หลาบคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายสิทธิโชค ทองเสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายสิรธีร์ บุญชูเชิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายอดิศร คงเพ็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายอนนท์ ใยเพชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายอนุชา บุตรสะสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงเปรมชนัน อ่อนอิงนอน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงโสภิตนภา คงเพ็ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กชายกฤษฎิ

์

หลาบคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เฮ้าปาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ร้อยชัง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายธวัชชัย จันเอม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงบัวแก้ว อินสม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงภคพร อ่อนสระ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงมาริษา แซ่ย่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายวัชรชัย สร้อยมุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กชายอภินันท์ จิระดิเรกวรกุล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โตมร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายเรวัตร คำชนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายนพรัตน์ คำนาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายสรวิศ ปนมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายวิทยา สมพรนิกร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายกฤษดา คำสะอาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงชลธิชา น้อยลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กชายชาญศักดิ

์

กองพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงชุตินันท์ กองเงิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายชโยดม อินดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงฐิดาภา ตาแจ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายทวิวัฒน์ รักก้อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายพิเชฐ บุญชูเชิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายวิชัย สิงห์ภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายศุภชัย สมพูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองนาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายสิริกร แก้วคง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงกชวรรณ กันยามา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายกฤษณะ เสเปย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายวิธิสรรค์ ต๊ะยามัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓ / ๔๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ปนปน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ ชัยยะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายจักรพงศ์ ทองเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กชายณัฐพล เทียนพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายพัสกร กันทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายวันชนะ นะฤาชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงธีราพร สายเนตร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายปฏิพล เกษร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงปยฉัตร วงศ์มา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงปยะดา อาจหาญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงพรนภา พรหมทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงสุตภาวี สิงห์โสด
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายอิทธิพล เจริญจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายเดชาวัต ขัดชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายกิตติพงศ์ หาเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงกุลนันทน์ ปานใส
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายธนกฤษณ์ ฉิมปาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายอัครเดช สีเรียงตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร อาจมา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายกิตติชัย แก่นปา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายชนาวิทย์ นาคเกลียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงญาณภัทร แก้วสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงธิดาวัลย์ มีบัง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กชายนราวิชญ์ บัวไกร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๑
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

เงินอินต๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงศิรินทรา มีบัง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงอรรฆพร ศรเทพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนิชชา คำสุข
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายณัฐมน แก้วแท้
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงทิวาพร จันมีศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายวุฒิชัย ชัยธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุ้มแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายสมคิด พรมเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กชายสุพศิน อินมีสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กชายอัครชัย พูนยอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงแก้วตา ศรีจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงอรณิชา จันทร์หยวก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงอรทัย กล้ามสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงชญาน์นันท์ อินจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายชาญชัย ทาแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงญาณาภรณ์ ทองแท้
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ปองวันดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายธวัชชัย มาภาค

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงนงณภัส ไชยโคตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายนพรรษกร สุขศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงนันทิกา จันทร์นน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายภาณุวัตร ยิมอ่อน

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายภูรินท์ ศรีอินคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กชายศุภกรานต์ อินจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ นิลเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เมืองมาละ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายคิม หาญคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุดทิพย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายณัฏฐวี คงคาน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายณัฐนันท์ ทองหมู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กชายธเนศวร์ อมรสิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงนริสา ช้างน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงนฤมล ยอดและ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงนิตยา ดวงคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วสำอางค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ คำทุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายภูริช พิมภาพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงวณิตา รอดแสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วพุธ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กชายอิทธิศร ปองท้าว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กชายอุ้มบุญ ติดโนน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กชายกีฬาวัฒน์ พิมสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กชายทวีวัฒน์ มูลทาดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กชายนภัส พิมสาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กชายพีรพล กันยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์ต๊ะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงวรรณษา ทองดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กชายวิษณุ ช่วยรักษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กชายสิรภพ บุญกำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายอนิวัตติ

์

วงค์สวย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สนม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงกาญณภา นวนหยวก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วมูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงจิราภา เอียมมา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงณฤดี จำนวน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายธนกร คงอยู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายธรรมรัตน์ พูลทรัพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กชายธีรเดช ทีสีสุก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงปริชญา มะทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กชายภูรินทร์ ยาโต
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายภูวดล ใจคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ อุดมดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กชายวีระชัย ทัดช่อม่วง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายวีรเทพ ขวัญสิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายศรยุทธ หลวงมอญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายสิทธิพล น้อยเนาลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงอรไพลิน บุญญเจตน์พงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงเดือนฉาย พรมหมืน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภูแดนไกล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงเมญาวี บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงชลธิชา แพงตุ้ย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ โพธิพันธุ์เหมือน

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กชายนพรัตน์ แก้วแท้
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงนฤมล ยอนรัมย์
๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงภูมรินทร์ ทองอินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายมานะ จักแพง
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงวิภาวี ชาแจ้ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๑
เด็กหญิงอัญชรีญาพร สีสอน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๒
เด็กชายเทพประสิทธิ

์

พันจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ลำชม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงณัฐชยา ยาโต
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงรัตมณี จันทร์น้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กชายสมคิด คนขยัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงอภิญญา สุขโฉม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงนิลาวรรณ มาแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กชายภูมิตระการ พานทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กชายธีรพงศ์ บัวสระ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กชายธีระพงษ์ ปาระบับ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงน้องพร พิศรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล สีสุก
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กชายสุวัฒน์ ภักดีประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายอรุชา ฤทธิบำรุง

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กชายอิทธิพล สนิทดี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ร้ายกับดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๘

นายชยะพล ปาระบับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายภานุเดช เพชรเกิด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ วิชัยคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงกนกพร จิตนอก
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กชายกฤษกร ระยับ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กชายฐิรรัฐ คงเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายธนวัต ศรีเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายปญญา สีแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงภาพิมล จันทร์ขาว
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ อิทธิพร
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ใจเย็น
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กชายสราวุฒิ อยู่สุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กชายสราวุธ คำเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ เฮียงก่อ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กชายสุทธิพร อรินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงสุนิษสา มิงเมือง

่

๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงอรณิชา ชมหอม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กชายเจษฎากร เมืองแมน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กชายเชาวลิต จันทร์ศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงเนตรนภา จีนคำตุ้ย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายเอกราช จิตตจำนงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายพงศธร ผอมไผ ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงจีรวรรณ ทาทอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กชายธนเชษฐ์ ชัยแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงปรางวลัย ผ่านผิว ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงพรหมพร วรสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงสไบทอง มลฑาทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงทอง
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายไพศาล เหิงคำแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายจักรพรรดิ ศรีไสล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กชายฐิติพงศ์ แจ่มแจ้ง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทับสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กชายธนากร ทำนา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กชายธารากร จอมทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กชายประกฤษฏิ

์

ทองอยู่
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อยู่โพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงวรรณษา แก้วกาเหรียญ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงอภิญญา แก้วบุญเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กชายอภิวิชย์ วีสีปตย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงอรัญญา หนูเชือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กชายพงศกร ทองดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งแค วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงฉันทิกา วิลาส
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งแค วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงกมลพรรณ อิมเอียม

่ ่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงกฤตยา คณะเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กชายกฤษฎา อังน้อย

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายกฤษณะ จันทรา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กชายกฤษดา เวเฟอร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงกัลยาณี สิงห์ทองลา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา ทองเก่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ มูลธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กชายจักรพัฒน์ ปนเงิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กชายฉัตรชัย สุขเกษม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงชนกพร ดาหาญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กชายณัฏฐกานต์ สีพรหม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กชายณัฐดนัย เรืองโรจน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงดวงพร โสนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กชายทินกร มารอด
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ พรมทองดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงธนัชชา สีแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงนัฐมล อ้วนศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กชายนันทพงศ์ เพชรคง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ไชยลาศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงปยรัตน์ แควปาสัก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กชายปุระชัย สินทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กชายพงศกร เพ็งสาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กชายพลกฤต กัญญาประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กชายพัชรพล อยู่เกตุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ฉิมพาลี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ จันทสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ตุ้มทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ เกิดไทย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงวนิดา ปานคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงสาวิกา เมฆสีเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงสุภาวิณี เวเฟอร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ ปอมยุคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงอุมาพร พาทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กชายเวชชิระ อินหน่อ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันทัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ อยู่เกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงกนกพร มารอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กชายฐานพัฒน์ แก้วเทศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์เสนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กชายธันวา จันทรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงนลินนิภา ศรีเลย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงนัฏฑริกา นวนเทศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงนำหวาน ปานสุวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงปภาดา ทองหมู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙ / ๔๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ศรีมะโน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กชายปริญญา บัวไข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กชายปารเมศ บัวรส

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กชายพัชรพงษ์ นุชขำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สมมิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงรวิพรรณ บัวนันท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กชายรุ่งเกียรติ สายคำมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงวนิดา จิตรไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงวนิดา ต่อวิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายวิศรุติ คำสุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันเสาร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงสุชาดา พวงแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ ยอดปยกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายสุริยะ อินทร์สิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายอติเทพ พรมแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงอริสา จันทนะกร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แก้วภิรมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กชายอิทธิพล เขียนโพธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กชายกมนดนัย ฉำดวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงกมลชนก ยศปญญา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๕
เด็กหญิงกฤษณ์กัลยา สิงห์เดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายกิจติพัฒน์ นากสีสุก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมที
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โกกรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กชายก้องภพ พึงเมือง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงจินดาภรณ์ แสงใส
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วอัด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงฉัตรสุดา นวลเทศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงชลณิชา เค้าโนนกอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

หมวกรัศมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กชายชัยณรงค์ สีเมือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงฐิติมา ทำไร่นา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงณัชชา อำศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายณัฐพล เค้าโนนกอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายณัฐพล เพชรคง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายถิรกฤต จิตร์แก้วถิรกฤต
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงทิพาพร ทองมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ เนาวราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายธนาวุธ มันคง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายธีรเดช ศูนย์ปง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงนภัสกมล อ่อนรักษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงนภาวรรณ เพ็ญศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กชายพงศกร เหล็กแดง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงพรชนก โพธิศรี

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายพีรภัทร สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กชายภิญโญ สุทธิเขตกัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ศรีรันต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงมณีวรรณ วันซวง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงรัตติกา แก้วเพียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กชายวนศักดิ

์

แสนเสร็จ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กชายวรานนท์ มีแสงศิลป
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายวัชธนกฤษณ์ บุญสวน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายอภินันท์ นวลนิล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กชายอรรถพันธ์ อันโยธา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กชายเตชินร์ วันทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงเนตศศิ แสนพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงเมขลา กาสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงเรไร อำศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงกัลยา แจ้งกระจ่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงขวัญฤดี แว่นไทย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงจันทร์ฑิมา วงแหวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสงคราม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา สุขเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช คำสิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายณัฐพล แว่นไทย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ กำมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กชายดนัษ ภูบิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงดาราวรรณ ทองดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายทรงฤทธิ

์

นะอำไพ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กชายทินภัทร เข็มด้วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  
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พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กชายธนกฤต ใวศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายธวัชชัย สอนวดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายนนทวัฒน์ อ้วนศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงบุศยา ดาหาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายปยะวัชร์ บัวรส
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กชายพงษ์พล ยิมเครือทอง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงพรนภา จิตรไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงพุธิตา เปยมมนัส
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี เถาแตง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กชายภูดิศ พรมทองดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงยศวดี วันเสาร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายวัชระพนธ์ คงพึง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ พรหมลัทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายศุภกร คำสุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงสิรินท์ธาน ไหวพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงสุภัสสรา หางาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เพชรเกิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงอารีญาพร อุ่นเรือน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงเกวลิน บำรุงตา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงเทพธิดา บะคะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายเบญจพล ชันพิภพ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงกนกพร เมฆสีเงิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กชายชัยมงคล ปราบภัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กชายธเนส กัญญาประสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ ภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงนัฐการณ์ พวงจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กชายนันทพงศ์ ชินฉุน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงปรารถนา จันทโกน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงวรรณภา แก้วกลม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กชายวัชรพงษ์ เนตรจินดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา รุ่งเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ นวนจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงหทัยชนก โสภาเถร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายเอกนรินทร์ มัยศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายวุฒินันท์ ขวัญเปย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายเฉลิมราช คำมูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายโชคอรุณ เปาละ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา พึงโคกสูง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ น้อยตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายดนัย จิตรจำนงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายทวีทรัพย์ บุตรสะสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงประณยา ยอดเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงพรนภัส อินทร์สร้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สายัญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงภัทรพร โทเพชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงมณทกานต์ ศรีภู่
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กชายวรพล พรหมมาพันธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กชายวรวุธ ศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กชายวรเมธ พรหมมาพันธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กชายสุทิน ทองสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายสุรชาติ พรหมมาพันธุ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงสุรินดา พันเสนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงเก้านภา ริกากรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กชายเอกภพ นามเสาร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงแพรวพรรณ บุตรสาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายคุณานนต์ เชษฐา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ สายสุวรรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองปาน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา อำพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายเพชรนรสีห์ เนตรวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายขวัญ โตกำแพง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายดนัย นาคจำนงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายวิวรรธน์ ใหม่ผึง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงสินิทรา สิริภักดีวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายหาญชัย ใหม่ผึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายเจษฏา ฝายเพ็ชร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายยุทธพิชัย ตาลต้น
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงลดาวรรณ์ ใหม่ผึง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายธนพล ศรีภู่
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายธีระพงษ์ แก้วผึง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ริกากรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กชายกฤษฎา กรุณา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กชายณัฐภัทร บุริจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กชายบริพัตร บุญเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กชายวีรกิตติ

์

กองเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายศราวุฒิ สอนวดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ อ่อนคำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายสรายุทธ์ แก้วกก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงสรารัตน์ เหล็กเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงหยาดนภา เพ็ชรฉกรรจ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงอรุณทิพย์ คำมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงลักขณา ปาปะทา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กันทะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กชายจิตรเทพ ใจไทย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ รัศมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจคำ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงธนัญญา บังครอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายธเนษฐ์ สิทธิ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงนภัส ภาชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงนัฐณิชา เขตวิริยะการณ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กชายบัณฑิต ขันทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กชายพิษณุ กล่อมผา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ กันตุ่ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กชายวรากรณ์ สุทธิพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กชายวัฒนา แคว้นครฉิม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กชายวิรากานต์ หนุนดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงสริธิดา ทองสา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กชายองอาจ ภิชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายอิสระ อินบัวทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กันต๊ะ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กชายเทพพนม สังข์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงวราพร สุดตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายทรงวุฒิ เสนามาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายศิริชัย วงษ์ปามุติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กชายกฤษณะ ชืนชม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายกฤษดา ชืนชม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับมัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ นิสัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงชนิสรา สมบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มาสีจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงฐิติพร สุขตุ๊น
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ โสภาภาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงธนัชพร แก้วจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงธนิษฐา มุกดา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงนันทกานต์ ทองแพง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายนิพนธ์ แก้วคง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงพิชญธิดา บุญขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กชายภูวนาท อันทะราสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ กองทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา อินทร์โชติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงสุพัตตา มาแสง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงขวัญใจ บัวเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กชายจิรเมธ ศรีจริยา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงจีรวรรณ์ สมใจ
๑๔/๐๖/๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ นาราศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายชนะชัย ธิราช
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายณัฐพล มีเทียมกิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คำพรวน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายทวีโชค แก้วสงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายธนากร เพชรพิลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายธนาวุธ สีฆ้อง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๐๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ทองหม่อม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงธิกานดา วันแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงนริศรา จันทร์พงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กชายบุศดี ต้อยสน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ หาเขียว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พร อยู่ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ นครสวรรค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญก้อน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กชายวัลลภ สิงห์สถิตย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงวิญาดา ฉลวย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กชายศรัญู อินทร์สูง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล คะชานันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายศุภกร พรมเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงศุภธิดา กุลเกลียง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงสิรามล ทองอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงสุทธิดา ทองแจ้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศ์เขียน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายอนุชา ศรีสงคราม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงอริสา สีเสือ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายอิธิพล รัสมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงเพ็ญณาพร โพธิศรี

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงกุลธิดา ทองอยู่
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายจักร์กฤษณ์ จันดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายณัฐรพล กันตุ่ม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายธนดล วันทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงธัญญลักษร์ ศีรอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงนำฝน พิมทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา กรองทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงประริชาติ แซ่เจว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
คูณโห

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงปานตะวัน เค้าภูเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงพฤกษา คำมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กชายพีระพงษ์ ศรีกิริยา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงภคพร กองทิพย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีดำดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กชายภูมินทร์ กระถินทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงสุจิตตา มาแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงสุนิสา ศิลาสะอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ช่างอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันเมฆ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีจริยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยังคลัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญก้อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิสนธิ

์ ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กชายกฤษดา สุริยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายวัฒนา แก้วซอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ สนธยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กชายออมสิน วังคีรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กชายเจตริน ภูมลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายเมธวัจน์ โชติจิรนิรันดร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายเอกพล วงศ์มงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงสิรินุช ยวงผึง

้

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กชายพงศธร ยังน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายณัฐพล จิตจำนงค์
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ เรืองโรจน์
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงนันธิดา ชมเมฆ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ชืนชม

่

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงปภัสวรรณ เหมือนแม้น
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงวิมลทิพย์ ลาภไธสง
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กชายวิชชนะ กอกกลาง ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กชายจิรครินทร์ ปาผล
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงอาริยา อุ่นวงค์
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จูมนาฝาย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ นูนาเหนือ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงชุติมา ดาแดง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กชายนันทกร ยอดย้อย
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงวาสินี มะยมทอง
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายธีรพันธุ์ พรมปาน
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงรวิสรา อินไข
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กชายวีระนนท์ เหมยหมอก
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวหาย
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ชอบสวย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กชายอมรฤทธิ

์

เชาวิรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กชายธีรภัทร ไชยทอง
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงวาสนา เผนโคกสูง
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายวาณิชย์ คำเภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กชายธราเทพ เถือนศร

่

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีสงคราม
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงดารารัตน์ อัศวมงคล
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงวนิดา เมืองโพธิ

์

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กชายธรรมสรณ์ ด่านคุ้ม ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงสุพัพตรา บุญแสง ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กชายธราเทพ สาระศรี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงชลธิชา อยู่เสถียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุ้มชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงอาริยา ปาชะนา
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงวรรณพา ศรีทองเม็ก
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายธนดล ณ น่าน
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายทวีชัย เพชระบูรณิน
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กชายวัชรพงษ์ สิงห์สุวรรณ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงรักษ์ตา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายธีรพล เงินลาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายอภิชัย หอมทอง
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายธนาชัย ปาโน
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พ่วงเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายสลาตัน ระบายศรี
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงนีรนุช พูลสวัสดิ

์

๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงวิชุดา วงศ์ภักดี
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีสอาด
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กชายเอกราช นิลค่าเมือง
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กชายธนาวุธ จัตรส
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายศิริชัย น้อยกง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายมิตรชัย หลอดทองคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กชายกิตตินันท์ วรเกตุ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงนำฝน อุตรพรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กชายปยะพงษ์ บุญสายยัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กชายคุณากร ศรีธาดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายธนกร ทักคุ้ม
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายธนภัทร เหล่าเหนือ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายศุภกิจ เปลือกคำ
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงปฐมพร แสนทวีสุข
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายชัยพัทธ์ ไกรสังข์
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มาคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กชายพงศ์พันธุ์ วงค์สุริยะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มาดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กชายพรชัย หมอนทอง
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงธารกมล คำมี
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงรินฤดี เขียนแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กชายมาณพ ธรรมมัง
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แนบกลาง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงนันทนา ดีเกิด
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงกชกร วันฟู
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สมบัติศรี
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองจันทร์
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายสมาน ขันตี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายกันติชา ตาคำ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กชายธวัชชัย โล่งกระโทก ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญเทียน
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงพรนภา สมศรี
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงจารวี น้อยกง
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงวรรณภา เหง้าสาลี ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงศศิภา กองเพียง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงอาลัดดา ธรรมมัง
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายธวัชชัย ศิริพันธ์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงพัชรีพร คำจำนงค์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา สีทะ
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงสุมินตรา กองพล
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ มีแสนสงค์
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงธัญชนก บัวระพา
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันกกผึง

้

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงสุทัตตา ทองแดง
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายพรหมโชติ วงศ์ชมภู ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กชายนรากรณ์ พรแก้ว
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมเกษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กชายอธิชา สุภาษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กชายทรงพล บำเหน็จพันธ์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ มาพุฒ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงนันทพร โคตะพุย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายฤทธิเดช เหรียญสยาม ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายอนุชา เพ็งสาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายนิติภูมิ ศิริพันธ์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สารีพรม
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสระ
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กชายพีระยุทธ์ แก้วกก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ มงคลวัจน์
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายพิพัฒน์ สุดทอง
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงรัชนี ศรีเมือง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงชุดาภา อุทยาอินทร์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงกฤษณี เดชโนนสังข์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงพิมรจิตร มหาราช
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงรัชดา ทองนาค
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กชายณัฐชนน เพ็งสาย
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายฉมาดล แก่นคำ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายชานนท์ เรืองโรจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กชายพงศภัค ก้งทอง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กชายพิสิษฐ แถวภาพ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๖
เด็กชายอนันต์ตระกูล

ชัยวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงพิมชนก โคมบุรี
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กชายอัษฎาวุธ มีทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กชายกิตติชัย แก้วกก
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงระพีพร พวงเดช
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายจีระพันธ์ เค้ามูล
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงสุนิตา ตาคำ
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีเมือง
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กชายฐิติภูมิ ติสระ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กชายณัฐกมล หนูเทศ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แฝกหอม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายธงชัย บางเรียม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ สายสุด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายสิทธิโชติ ขุนเกียม

้

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๐ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงสุฐิมา จันทร์พิลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายอภิชาติ การเพียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรมมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงกาญจนา คำมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายกิตปกรณ์ คำนิล
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงจิรนันท์ บัวผัน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายจิราวัฒน์ ตันสมรส
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงจีลารัตน์ ภู่ระย้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงชุตินันท์ นนตะสี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ อินทรสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นามมูลตรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายธราเทพ แก้วอินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายธีรพล ทิพย์สังวาลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กชายธีรภัทร คงกอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

นวลขำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายธีร์กวิน ดาวสุข
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงปภานัน นากร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงประภา ยศปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงปาริตา พันโคคา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กชายมนัญชัย ศรีพิมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สมบูรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงวนิดา แก้วย่อม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายวรเดช ช้อนทอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายวัชรพล พรมชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายวิชาญ ภาษี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายศตายุ ทะสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายศิวะโรจน์ มันศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงสกุลทิพย์ สนเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ กัญญาประสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ เพชรเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายสุเมธ คำเขิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กชายอภิธน ราศรีชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงอรพินทร์ วงศ์พรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กชายอรรถพร สิลาแลง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๑ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงอริสา เจวรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงกิติญาดา กองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงฉัตรชนก สีงาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงชนิสรา บัวบาลบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

พิษงูเหลือม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กชายณัฐพล ทิพย์สังวาลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กชายบัญชา แก้วอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงภัทราวดี ศิริสำราญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กชายวรพล อินดอนกลอย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายวรเมธ เพชรมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงวังชมภู กำไรทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงศุภัชญา สัมมะจารินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา บัวทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายอนุรักษ์ สาคู
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงใบเฟร์น นวลเทศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กชายณัฐพล ชมแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กชายวัชรพล ขันยอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา กุมภะวา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงกชกร ชัยชนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงกวินธิดา ฤกษ์เวรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายคมกริช มะอาจเลิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายจีรายุทธ คำสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีทำมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงธณิศฌา สีฆ้อง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายธีรโชติ ปลืมใจ

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายพันธกานต์ พรมคุณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงฤทัย เครืองทิพย์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงลลิตา ปนนาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ แสงสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงอรนริน จันทร์อิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ต่วนโต
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กชายเกียรติวัจน์ รอดจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายเอกราช บุญสิงมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงฐิติพร เบ้าหล่อ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายณัฐภูมิ นาคพิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายพชรพล โตด้วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญทับ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงวิภากรณ์ สมานกสิกร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กชายศุภณัฐ รามสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ เวชกรรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงอชิรษา สมสุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กชายอรรถโกวิท เปาไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กชายอัศวิน ชมโฉม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กชายกฤติพงศ์ แก้วเขียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายฐิติวุฒิ พิมพา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ พูลฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กชายสุวรรณ สูตรทองมัน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๓

นางสาวชญานิษฐ์ สุขโฉม
๑๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๔

นางแจ่มนภา ทิพวัน
๑๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงกชกร กุหลาบศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายกนก ฮิทธิ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงกนกพร พันธ์มี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงกมลวัทน์ เลิศจิงหรีด

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิทอง

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท ศรีงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายชยพล เรือนวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กชายปธานิน บุญใสย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กชายมงคล ลาสมศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงวริศรา บุตรศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ แควปาสัก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงสิริวิมล วัฒนาพรโสภา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

นาคนิล
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ อินทร์สิงห์ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงโยษิตา สนอ่วม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภู่พูนทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียววอน
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงการะเกด การดืม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายชคัทพล สมบัติหลาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายชนชน มีคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กชายฐิรวัฒน์ ชัยบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กชายธนกร หรังนางรอง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายธิติพงษ์ คำยง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงนิยุดา จาดริด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญมาก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงพรภิตา แก้วมณี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กชายพรรณกร เดชะผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงมุฑิตา โนวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงรัชนก อุทัยเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายรัตภูมิ อินเทพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายวรกานต์ ถามะพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กชายสิทธิภัทร จันทิพย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กชายอภิญชัย บุญเติม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงอภิญญา ด้วงทำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กชายเจษฏากร วงศ์คำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงกอบกุล ศรีอบมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กชายกิตติกร ทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์กลม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายภาคภูมิ เขตนิมิตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงมณิษา อินสูง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงสุนิสา ทองยอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จันดวงตา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายจักรกฤษ กามล
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กชายณัฐนันท์ แร่พรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายธนพัฒน์ จันทะสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงนันทิดา ศิริพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายปนิธิ จุลอุณห์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายโชคชัย พันธัญกิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ สีดา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ นุชนาถ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงณัฐชา ด้วงลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายธนพล ดวงมาลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กชายธีรฤทธิ

์

บุรีรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงวิชญาดา ทองคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายอชิตะ สมศรีษะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กชายอธิคม ชาอุ่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กชายอนวัฒน์ ไชยทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กชายพงศ์รัชภูมิ สุทธหลวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงพัชรา ทองสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงสุภัสสร บุตรทนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ โพธิชัย

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กชายกฤติน เมืองเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กชายจักรพันธ์ ทองพราว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงวรรณิศา วัตถุยะวัตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายอรัญ นวนวิใจ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เจ็กนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงปภาวี อยู่ดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กชายศิรายุ นาสิงคาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กชายณภัทร ตะกรุดผล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กชายปรีดา ดีใจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายอนุพงศ์ ภูหมืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายธีรพงษ์ งามโพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายสุรเดช ชะนะบัว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงแอนนี

่

หอมสมบัติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงพิชาญาดา มังคลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายอมรฤทธิ

์

อิมแสวง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงกฤติมา กองมูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายกฤษดา พลเชียงสา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงกัญญา ใจสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงกีรฎา คำทองหลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงกีรตา คำทองหลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงคลธิชา ใจสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายจักรกฤษ กัลยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงจิตภิญญา แก้วตา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายชนาธิป บาร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กชายชนาธิป ศิลาธน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา กลีบจำปา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายชวัลวิทย์ โกมินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายณัฐพล เปรียมสูงเนิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์เขือน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายทศพร ทองหนัก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายธีรเดช ดีสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงนภัสสร แสนฝน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงประภาพร มะโนธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แดนไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงลาภินี ฟกทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงวนิดา เถือนศรี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงวิลาสินี แสนฝน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กชายวีรยุทธ สติมัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายศุภกิจ กำลังรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชัยจีน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายสนธยา เพ็งสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงอนงค์พร มหาสิงห์ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กชายอนุชิต ฟาดสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กชายอภิวิชญ์ พลเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงอริสา มงคลเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายเตชพัฒน์ ประวันโต
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงกมลชนก คุมสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงกันยาลักษณ์
จันทร์ไทย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กชายชาคริต สุขศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงฐิติพร ทองจริง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ฟาดสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงณัฐนิชา อุดอาด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายธนวัต สำเริงไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงนัฐลดา มีเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายพรชัย แพงทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงรัญชิดา ทองเหลือ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กชายวรรณชัย กางถัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงวิภาวดี ปอสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายวีรภัทร ทองหนัก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กชายวีระวัฒน์ อินตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กชายวุฒิไกร เหล็กสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงศิริพรรณ พันคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กชายสิทธิกร อักษร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๖ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กชายอนุสรณ์ สีดาจร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กชายอิสระ ชืนคำภา

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กชายเมธิชัย บุญรอด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายเลิศภพ มายาตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงโสภิตนภา วันบุญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงกัญญาภัค จันมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หม่องหน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กชายจตุพร วงษ์สอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีหาบุตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กชายธานินท์ กางถิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา จันมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กชายพนาวรรณ์ พนพา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายพิเชฐชัย เฉยสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๓
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

นหุตานนท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายรัตนพล สมสร้าง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ วังตาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายอภินันท์ วงษ์สอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายอัครเดช เทียมโคกกรวด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายเอกพันธ์ แก้วอุสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โทเพชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

สนิทบุรุษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมโคกกรวด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เวกสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กชายทัตพงค์ ตาสันเทีย

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ อ่อนละมุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กชายปรัชญานนท์ ยาทองไชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงวรินทร์ยุพา หวายโปร่ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงสุกัญรญา นำใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายเกษมศักดิ

์

คำดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายเจษฎาพร ขันโอฬาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงเนตรดาว ชนชี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายจักรินทร์ การัก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ช่างปลูก
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา คูนสะหวัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๗ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายสนธยา จันอุส่าห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงสาวิตรี กุดถวัลย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา รอดถม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กชายอัมรินทร์ วันชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายเพชรรัตน์ แก้วต้น
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุกเมือง
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายจตุรงค์ จันทร์สำลี
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงณัฐรุจา ภาพสละ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงธนกาญจน์ แก้วสว่าง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงธนัช หอมศิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงนิพาดา ดีนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงนุชนาฏ พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กชายบรรยเวกษก์ อินทร์น้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายปยะพงษ์ แดงดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงพรชนก วันทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงพรศิริ กรุณา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กชายพรเพชร ขวัญนอน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงรัตติกาล อินเหลือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายวรเวชน์ เกตุแพง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงวารุณี เพียรเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กชายศุภชัย มีใย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายสมปอง ชนะสูตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ พูลมี
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีคง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายโสพล เจือสุวรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงดิษยศรินทร์ จากมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายธนภัทร ยังคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายธวัชชัย หอมหวล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายนิพนธ์ วิลัยสี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กชายภูมิพลัง คำลือชา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ เพียรเกิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กชายรัตน์ชนนท์ คงยาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงวราพร โสชัยยันต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กชายศรีวิชัย เอียงปาน

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายสุรชัย ดีนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์น้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กชายอิทธิพล ทองงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กชายพิสิฏฐ์ ศรีพลน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กชายจตุพีร์ ปนเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กชายธิพันธิพงค์

์

ศรีสุนทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กชายวรทัต กรวยสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงขวัญฤดี จันทร์แสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายปยะพงษ์ เทียมทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กชายวรชิต เฉลิมบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงสุชารัตน์ แซ่ตัง

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กชายสุรกฤษ คงผูก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายเจษฎากร อ่องยิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายศรชัย แซ่จ๋าว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายชยณัฐ สนหอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงชลทิชา วะราหะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แร่แพ่ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายธนัท แซ่เตียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายธนาวัฒน์ บุญมาเวียง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงปรางวลัย โสประทุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมณะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงวรินธิลา นกก่าน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงศรัณย์พร ทับแย้ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงสุนิสา กาเบ้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายกฤษกร กันโส
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงจีราพัชร เพลียโคตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายวรานนท์ เถือนสุข

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กชายศิวกร เสาร์ผา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงสุจิตรา ลากุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงสุทธิดา นิลศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายอนันต์ อุกอาจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงจิดาภา จิตคุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายรัตติพงษ์ เสาร์ผา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงศิลักษณา คงช่วย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายอนันต์ชัย แผงดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงอนุสรา พรมมาสังข์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงอรพรรณ ลำมายศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงเพชรลัดดา พลหลาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๐

นางสาวเอือมพร

้

นะน้อม
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ลักษณะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๓

นางสาวอำภา แซ่สง
๐๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๔

นางสาวเพลินจิต แซ่เล่า
๐๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๕

นางสาววรรณิกา แซ่หยาง
๐๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๖

นางสาวเยาว์ จันต๊ะพรมมา
๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๗

นางสายยนต์ จันทรา
๐๔/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๘

นางสาวเจียะ

๊

แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๑๙

นางอัจฉรี แก้วประสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๐

นางสาวทิพย์มณี พรหมภักดี
๐๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๑

นางสงกรานต์ เขียวสุทธิ
๑๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๒

นางอารียา จันทสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๓

นางสาวณัฐกานต์ พรมภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๔

นางสาวสายฝน วันพิลา
๐๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๕

นางสาวกมลชนก มีจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๖

นางยัว

่

แสนยากุล
๑๙/๐๘/๒๕๐๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๗

นางสุพรรณี นาทอง
๒๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๘

นางสาวนุชจรี แร่เงิน
๒๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๒๙

นางสาวรัชดา เดชบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๐

นางสาวภัทรนันท์ จันทร์รักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๑

นายอุเทน ลืเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๒

นายคำรณ ขันตรีทัน

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๓

นายสมบูรณ์ กระวน
๓๐/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๔

นายพงษ์เทพ พวงกาวี
๑๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๕

นายมนูศักดิ

์

คชทอง
๑๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๖

นายวิรัช นวลศรี
๒๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๗

นายอนุวัฒน์ กันเกียว
๓๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๘

นายชัยวัฒน์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๓๙

นายเกรียงไกร ภักดีสาร
๒๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๐

นายเอกชัย สบายจิตต์
๐๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๑

นายวัชรพล กงเกวียน
๓๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๒

นายเดชา จันทร์แดง
๐๑/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๓

นายภูมินทร์ อารีย์
๒๐/๐๒/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๔

นายปารวี ปรัชญาณิชกุล
๑๐/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๕

นายอนุชา ประชาชาญ
๒๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๖

นายวีระพล พลบัว
๒๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๗

นายคมสัน มาทา

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๘

นายเทพพิทักษ์ ศรีศิลป
๑๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๔๙

นายอดิศักดิ

์

เทียนทอง
๐๑/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๐

นายยืนยง อ้นสอน
๒๓/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๑

นายอุทัย รุ่งมี
๑๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๒

นายชินกร พิมพูล

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๓

นายพงศกร หอมจันทึก
๐๓/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๔

นายลำพูน ปกาสิต
๒๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๕

นายอภิศักดิ

์

สมานวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๖

นายศิริชัย ขวานหมืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๗

นายสุริยะวงค์ พิมพ์แผลง
๑๓/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๘

นายอภิราช งอสอน
๑๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๕๙

นายจตุภัทร แก้วมา

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๐

นายวีระภัทร พรมจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๑

นายฤทธิชัย เรืองนาค
๓๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๒

นายอนุวัต เมืองมิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๓

นายทินกร สุนา
๒๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๔

นายฉัตรชัย เกตุหอม
๓๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๕

นายประจักร เกตุทอง
๒๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๖

นายวุฒิไกร บุญเชิญ
๒๗/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๗

นายอนุพันธ์ กุเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๘

นายสมชาย ด้วงวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๖๙

นายทศพร เรืองสงคราม
๑๔/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๐

นายตรีโชค เพชรวาว
๒๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๑

นายศุภกรณ์ รักภู่
๒๒/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๒

นายไพรัตน์ มงคล
๑๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๓

นายนวพล สืบสิงห์
๐๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๔

นายกิตติธัช แซ่เบียว

้

๑๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๕

นายจรัญ แก้ววิลัย
๑๗/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๖

นายอรัญยา นาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๗

นายเรียน สาน้อย
๑๖/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๘

นายดำรง เรืองศรี
๑๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๗๙

นายวัฒนา วันพานิช
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๐

นายอิด

๋

ปานพล
๓๐/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๑

นายดวงเด่น สมเทศ
๐๒/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๒

นายอำนาจ จันทร์เชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๓

นายอนุรักษ์ แก่นชา ๒/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๔

นายวชิรวิทย์ ธรรมวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๕

นายสุริยัน เปลียนพุ่ม

่

๑๔/๖/๒๕๓๒
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงกฤษณา พรมทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงณัฐฐาวี มีประสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายดนุสรณ์ กองแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กชายธีรภัทร ทองมาก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงปภาวี ศิริสุทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงประภัสสร เกษร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายภคนันท์ รีฟ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายภูริภัทร นามวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายภูวดล ทิพโสด
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายรัตภูมิ เทียมเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กชายวิทวัส ขุนคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงวิมลสิริ คำเพลิง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายวีรพงษ์ รักหินลาด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา ยอดคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงกนกอร ดอกแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายกิตติพงษ์ หนูภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงจันทราภา ผุยปอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายปญญวัฒน์ ศิริชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายภูมิชนะ รังมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายอลงกรณ์ วงษ์สนธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายอลงกรณ์ สะดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายเอกปวีณ์ สุขเกษม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายแมทธิว ภู่สุวรรณรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงกฤษฎาภา บุญมีทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงกานต์ติมา คำมุงคุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา สุระนันท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงจิตรา มงคลช่วง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายจีรวัฒน์ นามสิมมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปาศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุญมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กชายธัชณิชย์ มิงแก้ว

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายธีรภัทร พันธ์แก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กชายกฤษดา ขุนคำ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กชายชนาธิป ทุมประดิษฐ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงภาณุมาศ ไหมเง่า
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงภูริษา แก้วอุสา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ นุชพิเรนทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ยอดคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ ทิพโสด
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายพิทวัส ด้วงลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายธนกร ทองพูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๘

นางสาวนฤมล ทองไถ่ผา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงปาณิสรา ดีเกิด
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ นาโควงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงอรัญญา เดชใด

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๒

นางสาวอารีรัตน์ สีสิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่จิว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๔

นายคชา สุรศักดิชโลธร

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๕

นายชาตโยดม ทิดดาศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๖

นางสาวณัชนก ใสยาน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๗

นางสาวธารวิมล ทองคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๘

นายปรเมศ วีรหะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๓๙

นายพัสสน วันพุธ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๐

นางสาวพุธิตา สุคงเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๑

นายวาทิต อนุวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงศศธร เจิมขวัญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๓

นางสาวสุพรรษา ลอวัฒนากุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๔

นายอนุรักษ์ สมบาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๕

นายอัคพล บูรณะทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๖

นายอัษฎา เหมือนรักษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงกชพร ตังนารี

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงกมลกฤต วันนาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงกรชนก ฐิติพรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายกฤตกนก แสงทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กชายกฤตพัฒน์ เฮ้าปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายกฤตภาส ราชพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายกวีชัย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงกัญญพัชร วงค์คำปน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายกันตินันท์ ขันบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงกันธิชา เข็มด้วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณมงคล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงกิตติมา ผ่องสนาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายกิติพนธ์ นาจาน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายกุลนิษฐ์ แซ่หว้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กชายก้องภพ โสนอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายครองธรรม เนียมเปรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กชายจตุรพล วงศ์ชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงจรณินท์ วัฒนศัพท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็งโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา สตาห์ล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๖๙
เด็กหญิงชนกพรพรรณ

ธุวะประดิษฐ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายชนสรณ์ แซ่ท่อ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ตาจันทะ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงชนานันท์ วันนารักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายชนาเมธ บัวรืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงชมภิศา สุขแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายชยธร ติยานนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กชายชยพล หอมจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายชลธาร คำภีระ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงชลนิภา แซ่หว้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

พันธ์ประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายชัชนันท์ สมจันตา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายชัยภัทร ชนะบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ธนสิริพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศฤงคาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงชิตาภา กอนมล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กชายชีวัธนัย ตาจันทะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินศร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กชายฌัชพล แสนนาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงญาณิศา กีรติสิทธิกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงญาณิศา ทองมาก
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงญาโณทัย ร่มโพรีย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กองกี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กชายณฐกร พาหา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงณัฏฐกมล สิมดี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กชายณัฏฐ์ชยกร ศิริเขตร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วเสนมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงณัฐชา เพียพิมเพิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา คำขะ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายณัฐธภัทร กาแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองริว

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงณัฐพร อ่อนศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กชายณัฐภัทร เกิดพิมาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงณัฐภัทร เรืองวุฒิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เตือย

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กชายณัทลักษ์ รักษาบุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงณิชนันทน์ นนทจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ตันพานิช
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายดลนฤทธิ

์

สังขทีป
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงติชิลา ตาทิพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงทักษิณา แซ่หลอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ โปแล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายธนกร ปาณะกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กชายธนกฤต รังษี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายธนดล ศิริมา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายธนดล เกษมณี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายธนธรณ์ แว่นระเว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายธนบดี กองเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กชายธนบดี จัตุรัส
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กชายธนพล จงหาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กชายธนภัทร สายคำทอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายธนภัทร อุปมาคาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายธนวินท์ เพชรนิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายธนัญชัย ประเสริฐกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ ขุนคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงธฤษวรรณ ถาวรบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงธัญญ์ชนก กงดัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปอมสมบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงธัณย์จิรา ปติหิรัญวัตติ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงธิติยาธร โทนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายธีรภัทร แซ่หลอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายธีระพงศ์ วรพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

สมสร้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กชายธีรัธวัช พิลา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายธีรเดช ตะกรุดเพชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กชายนคินทร์ บัวโฮม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงนภัสสร พาตา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายนฤเดช ลาธิบุญธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เสตา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายนเรศ แซ่เถา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายบารมี รุสวานิช
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงบุษยะรังสี บุญซ้อน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กชายปควัฒน์ น้อยลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงปณาลี ข้องคาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงปณิตา ขาวพรม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงปณิสรา ดวงกำเนิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กชายปนพัทธ์
โกมาสถิตอิศรางค์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายปพนธีร์ ใจคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงปภาณิน วงษ์ชุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงปริยาภรณ์ สุขคำ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กชายปรเมษฐ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงปุญญิสา จันทรสุกรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กชายปุณยวัจน์ หนูแย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กชายผไทเทพ เตินขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายพงศธร ทองฉำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายพงศ์เพชร ภาพเสน่ห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายพงษ์ศิริ พุฒเนียม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กชายพจน์ดนัย ถึงเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กชายพชรกร ผ่องศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายพชรดนัย อุดแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงพรนัชชา สียา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายพฤหัส วิเศษผา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายพลวัต คุณาปกรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงพลอยชมพู เวชโยธิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๔
เด็กหญิงพลอยนภัสสร

แข็งเวร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงพัชรพร นาคบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงพัชรวรรณ ศรีบุญมี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กชายพัฒนินท์ อ้อมนอก
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงพันธิตรา บัวเกตุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงพิจิกาญจน์ สุขสำราญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงพิชญาดา ยานกาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงพิชญ์ดาพัทธ์
พันธ์แจ้ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กชายพิพัฒพงศ์ สมศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ เหล็กลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงพิยดา แซ่สง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กชายพีรภาส อัดแป
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายพีรวิชญ์ ก้านบัว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กชายพีรัชชัย สมสร้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กชายพูนพิพัฒน์ สงวนศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กชายภัทรภูมิ กำมาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายภาคย์ภูมิ ผิวสร้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญหล้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กชายภาณุพันธ์ สุวรรณมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กชายภาวิน กล้าหาญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงภาวินี ศรีสมบัติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงภุมวารี ผลจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายภูผา เผือนงูเหลือม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายภูวฤทธิ

์

มาโส
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงมณทกานต์ ส้มแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงมณธกร ยศวโรดม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงมัสริญญา มงคลวัจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์กอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงรัตตินันท์ บารมีพุทธะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายรามิล ศรีวีละชน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดพรหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงวรรณกาวี การุญบริรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงวรรณรพี ก้อนดี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๘

นางสาววรรณา ลีประกายพร
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงวรรณิษา ดวงจำปา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ หอมตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๑
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

โพธิเจริญชัย

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงวรัทยา บุสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายวิทวัส รุจิโภค
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงวินิธา ชายท้าว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงวิมลสิริ สิมมาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงวิสุดา แก้วอุตสาห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายวีรภัทร ทาเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงวีรภัทรา นวนเทศ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงศรัณยา ปนมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่หลอ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงศิรฎา ชมเชียวชาญ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงศิรประภา บุญเกิด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาจหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กชายศิวัช สงวนสิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายศุภกาญจน์ เพ่งพิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงศุภานัน กังอนันต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กชายสิทธิโชค ใจคง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายสินวัต พงศ์นิจภัทร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายสิรภพ ปญจอาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายสิรภพ เวคลิง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายสิรภพ เหล่ารบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ รอดโฉม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงสิรินันทน์ ปาละนันทน์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงสิริปภัส ขันเงิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงสุธานันท์ เทพทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงสุนิตตา จอมแพง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงสุปรียานันท์ ฉิงวังตะกอ

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงสุพัทนา แซ่สง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กชายสุภกิจ น้อยขวัญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สังขบางงา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงสุภเกตุ ตุลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงสุมิตรา ธงทองศิริกุล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ โสนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายสุวัฒน์ชัย หล้าทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงหฤทัย กลำสิน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายอดิศร ปนนำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายอดิศร ปนปน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงอธิชา คำน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงอนัญญา ชันพรม

้

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายอนุวัฒน์ มามัง

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาตะวิถี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายอมรเทพ ยงปด
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงอรปรียา รุ่งเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงอังศวีร์ เหมือนโลวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายอัฏฐพล ศรีโสดา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายอิศวะ พุ่มไสว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงเขมจิรา ศรีกุลศศิธร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายเฉลิมชัย หงษ์ทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงเทพธิดา เหมือนหาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงเมทิตา วรรณา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กชายเมธัส เมืองกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายเรวิชญ์ เกตุทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงโยษิตา พาทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงโสภิตา พรหมมา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงไปรยา ผูกทรัพย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายไพศาล วิทยะอำพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายกฤษกร คุ้มสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงกุลพัชร ยิงยืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายชญานนท์ มณทาทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงณัชญา เสาเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงณัฐชา โปแล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายณัฐภัทร เซียงผุง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

หาญรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายธนบดี มีแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายธนา ยุบลเมฆ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายธารนที ราชจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายธิติวุฒิ นวลจร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายบุญเสกสรรค์ จันโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายปณณทัต เตียศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงพรณภัทร์ ฮอยเต้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงพิยดา สำมะณี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงมาธวี แซ่ลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำร่วง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงวาสินี เพียท้าว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายศิรวิชญ์ จันทะคุณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงสิริกร กรชนะภัสร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายหัฏฐกร ประจง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายถิรยุทธิ

์

เพ็ชรจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายนิพัทธ์ แซ่ลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายปญญากร พูลคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กชายพีรพล มีทวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายภัทรดร กรชนกธนรงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี ลำใย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายภูริศพัฒน์ ยอดสุรินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ราศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ หลวงแสน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ ยะพา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายโชคชัย แซ่หว้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงขนิษฐา กองเหิร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงจิดาภา นวลศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงญาณิศา ขจรศักดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กชายนพวรรธน์ ฐิตวัฒนานนท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ อิมโอษฐ์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงพัชราพร ศรวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายภูริณัฐ รบชนะชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายวรเดช จันทนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงสุธาสินี แสงพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงอารยา ปรางค์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

หาญรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๑

นางสาวจตุพร ศรีทับทิม
๒๙/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๒

นางสาวณิชานันท์ แดงรอด
๐๑/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๓

นางสาวปญญวรรณ เนืองมี

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๔

นางสาวพวงผกา จงธรรม์
๒๗/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงกชกร อ่อนสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงกชกร แก้วกอ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงกตัญชรี โพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กชายกรกช คำน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กชายกรกฤษ โพธิประเสริฐ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายกรภัทร์ คนตรง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กชายกฤตภัฏ พิมเสนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงกฤติยา แพงขะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กชายกฤษฎา ขันบุญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กชายกฤษฎา สีทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายกฤษณะ โสภา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทนเทียน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุดอาจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงกัณฐภรณ์ ทองวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงกันธิชา เกณสาคู
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงกัลยา บัวภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายกิตติพงศ์ ผองแผ่น
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายกิตติรัตน์ วงศ์โสม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายกีรติ นิลเขต
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงกุมภา ศศิวิมลฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์ฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายคันธารัตน์ ธูปสารี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายจตุพล หิดกวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กชายจักรภัทร ตันกาบ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กชายจันดี ยาพันธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา กันยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ ขันตี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงจิรชยา สกุลรุ่งโรจน์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กชายจิรทีปต์ บุญเสริม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ โสมบุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ร่มเย็น
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงจีราพัชร์ ขันทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงชญาน์นันท์ กันหา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กชายชนกันต์ จันก้อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กชายชนะชน คำพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงชนากานต์ บุชเบ้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กชายชนาธิป กลินรืน

่ ่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงชลณิชา เทืองน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงชวิศา แสงเพ็ชร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายชัยขจร สมสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์ดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายชาคริต มีวันดี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายชาญชัย ลีราช
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ อ่อนตา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศิริวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงชุลีพร แซ่แต้
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงญาณภัทร จียอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงฐิติพร สาริต
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายฐิติวัสส์ ประไพเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงณภัทร จันทร์สอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายณภัทร ฤทธินาเคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กชายณฤชัย ทองเพ็ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงณัชชา เสนจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงณัชชา แจ่มศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงณัฎฐภัทร ฮาเวส

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมาอินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายณัฐดนัย พวกยะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายณัฐนันท์ ไวเกิด
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงณัฐพร เสวิสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงณัฐพร โขโลบัว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายณัฐภูมิ ไชยฤทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงณัฐริภา พรมมาท้าว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายณิชพงศ์ พรมบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายดนุพล รุ่งเรือง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายดัสกร เหมมัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงดารุนี พลกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กชายตะวัน ตาจันทะ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กชายถิรวัฒน์ พรมขาน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กชายทรรศนัย มาญาติ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กชายทักษ์ดนัย สมใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงทิพย์วิมล เชียงสวนจิก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กชายธนกร ภาพสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายธนกฤต ขุนแข็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กชายธนกฤต ทองมาก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กชายธนพงศ์ ศรีมังกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงธนพร อินคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายธนภูมิ ใยประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงธนาพร เดชโค้น

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กชายธนโชติ กันตุ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์ทา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงธัญชนก แก้วจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงธิดาพร คงทัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงธิภาวรรณ ทองบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายธีรฉัตร คานงอน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กชายธีรบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายธีรยุทธ์ เบ้าใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายธีรเมท เลิศบุรุษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายธีร์กวิน โม้แก่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงนนทกานต์ พันธ์ชัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายนพสิทธิ

์

สนิทแจง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายนภัสกร สามารถ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๘
เด็กหญิงนภัสร์ทราวดี

แจ้งธรรมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายนราธิป เสงียมสมานันท์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงนริสรา คนมาก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงนฤมล พรหมมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงนันทศร เอียมปน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีวิลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงนันท์ติกัณ แปงคำใส
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายนิติโชค พลทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ มาทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงนุธิดา กินสวย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา เลขาโชค
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายปกรณ์ เพชรนันท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายปฏิภาณ คำหม่อง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงปฏิมา วงศ์ประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กชายปฏิเวธ คำหม่อง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงปณิดา กันหลง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงปณิดา ปองที
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงปนัสยา ประมวล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงปภัสรา นนทา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงปภาดา ทองเกตุแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงประภาพร ผ่านผิว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายปริญญา ตาแล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กชายปริญญา น้อยคำมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงปริยากร กุลบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปกรณ์แก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทขันท์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงปญญาพร ชัยงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กชายปณณวิทย์ บรรเทา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ ใสยาน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กชายปาลวัฒน์ มันกสิกรณ์

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงปาลิตา ปริยะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงปยนุช กีหมืน

่ ่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายปยพัทธิ

์

มงคลวัจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงปยะธิดา สีลาบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายปุณณวิช ชัวทอง

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กชายพงศภัค กองเกิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายพงศ์ภูเบศ ถือศิล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงพงษ์พัศรา มาแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงพริมา ใจวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายพร้อมทรัพย์ โสภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ก้อนคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงพัชรญาภา สมสี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงพัชริดา สนิทแจง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงพิชชาพร สามารถ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงพิชญาภา วิรัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงพิชญาวรรณ ขวัญแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ มิงรอด

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงพิมพิมาศ จันหนู
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ลียะวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงภคพร น้อยคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายภควรรษ ปานนิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายภัทร ชาเนตร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กชายภัทรดล ทองสี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา พรมมูล
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วกก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กชายภัทรพล รุณระวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายภัทรภูมิ สาระคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กชายภาคิน จองแปะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กชายภาณุพงศ์ รวมสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายภาณุวงศ์ เรืองขำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ จานแสน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กชายภานุพงษ์ ดรุณนารถ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ภิญโญวรเสฏฐ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิชา

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สิงห์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กชายภูวดล กองทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กชายมรุพงศ์ คุณอุย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงมุธิตา วงษ์บุญจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กชายยศกร ตาจันทะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กชายรณกร น้อยนันท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กชายรพีพงศ์ เล็กอำนวยพร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงรมย์ธีรา ต่วนโต
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ คำภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ อินคำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงลลิตา โสมาสี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายวงศธร สีสายคำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายวชิรนนท์ ขุนเทพ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กชายวชิรวิทย์ นามสิมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายวชิระ นนบุญตา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายวชิรากร พุทธา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายวทัญู ลวงสวาท
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงวนิชญา อุดพ้วย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายวรรณชนะ ชาเนตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงวรรณฤดี แสงโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงวรรณิภา งามกุศล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงวรัญญา ทองอินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กชายวราวุฒิ แก้วสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงวรินธร ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงวริศรา จันทร์หอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กชายวัสนกร เริญศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงวิชญาพร แสงมณี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงวิภาดา บำรุงอ่วม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ กวยหมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ หาญรักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงวิภาวี นวลพุ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กชายวีรภัทร ดีมูล
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายวีรภาพ อินเทพ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กชายวุฒิชัย แสงอยู่
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ อนุกูลนารี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กชายศราวุธ เกลือนเกตุ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กชายศรเทพ ห้องแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงศลิษา ศรีสงคราม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงศศินา บุญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงศิรประภา หารวันนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กชายศิรวิทย์ ไพรเพชรศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร์เลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงศิรินภา จันทร์แสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงศิรินภา เทศนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยวงเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ มีชม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กชายศุภโชติ ดีแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ตามา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายสมพัตสร สีมันตะ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กชายสิทธิชัย บุญสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กชายสินชนา ธนยานีรนาท
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงสิรภัทร เรืองชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายสิริกร หาพา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายสิริราช เรืองฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงสิริวรรณ สารีแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงสุชานาท ชาติชำนิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงสุทธาสินี ดีเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กชายสุทธิราช แก้วประดิษฐ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงสุธัญญา วันเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทองดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายสุรชัย ญาณประภาส
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กชายหงสรถ ประทุมธง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงหยกผกา จันทร์หา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายอธิบดี ธรรมมิตร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงอนัญญา คงฟก
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กชายอนันต์ สิทธิศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กชายอนาวิล เทียนสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงอนุธิดา กันไพยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองมัน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายอภิชัย คำสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีคง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงอรษา หนูทัด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ปูอ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงอริศา บูรณ์ทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กชายอัครชา ศรีธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายอัครพล สายสร้อยเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงอิงฟา คล้ายทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กชายอิทธิพล หนูเวียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ก้อนดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายอุดมพร บุญจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงเกสรา จงร่วมกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายเกียรติกร เศษโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีวิชี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กชายเจษฎา อ้นโม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กชายเฉลิมชัย แหยมมัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กชายเชาว์วรรธน์ คำอินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงเนตรชนก กาบบัวลอย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงเนติกา สุขคง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กชายเปรมสิริ ทะปา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพรรษา อุ่นจันที
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กชายเอกรัตน์ พรมท่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงเอลซา ทองแพร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงเอวิตรา คุณปรึกษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กชายแทนคุณ แสงมณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กชายแธนทัย ปราบครบุรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงแพรวา พวงแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงแพรวา แก้วเจียมวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กชายโกเมศร์ สารีคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กชายโชคอนันต์ ทองเหลือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กชายโชติวิทย์ สมบุญเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงโศจิรัตน์ แก่นพา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กชายไกรศร ยงดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงกชกร ธิอูป
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงกชกร สุขมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงกมลชนก คำชู
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงกรรณิกา ปราบปจจา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงกฤติมา มีสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กชายกฤษกร ศรีทรงเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายกฤษณะ ช่องศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กชายกฤษณะ ปลาสร้อย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กระทู้
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุยรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงกัณฐภรณ์ บุญโล้น
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ภูน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วอุตสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กชายกิตติภณ ดีโส
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กชายกิตติดนัย

์

ยอดคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงคัทลิยา แก้วประสงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงจรรยารัตน์ กาสา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงจันทมาส พยาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงจารุภา นามแดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ บุกิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงจิรภิญญา อินทร์แก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงจิราพรรณ พงศ์คำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ พงศ์คำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายจิรายุ นกแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงจิราวรรณ โสมภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขอมทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จุมจุ้ย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายจุฑาวัฒน์ ประระไทย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ คงอาวุธ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กชายชญานนท์ สีสุวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายชนะภัย หรังมา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

มากแก่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงชนาพร โนนงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงชลธิดา สิงห์ทะโล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงชลลดา ทังทอง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงชลิตา พัดวัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายชัยมงคล มุงอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บุศย์เมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ วังษาลุน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายชาญณรงค์ สังคะทิพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายชินภัทร ดีพา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายชินวัฒน์ วันพิลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงชุลีกร ธูปสารี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงญาณันธร คำมุงคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คนเกณฑ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงฐิติพร ลุงติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายฐิติโชติ อุดศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงฑิตยาพร แอดแฮด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ บางแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แหยมพลอย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงณัฐกมล อินทะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวหลัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กชายณัฐดนัย ไพรทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายณัฐนันท์ สังข์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ บุญพรหม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กชายณัฐภูมิ หมืนกล้า

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายณัฐภูมิ เกลือนเกตุ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลาคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กึนสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงทวีติยา จันทนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงทิพธิญา กงยนต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กชายธนกฤต ทองเฉย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายธนกฤต ทามะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายธนกฤต ผิวผ่อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายธนกฤต พาทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายธนพงศ์ บางขาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กชายธนพงษ์ เพชรไทรงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงธนพร แสนอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ริดเม้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายธนภัทร จิแมน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายธนภัทร เกียนแก้ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายธนภัทร เพ็งประสงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงธนัญชญา จันทรเสนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงธนัญญา เขียวรอด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายธนัท มิงมา

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายธนา โปแล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายธนิศร ทวีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายธนโชติ บันเทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายธราเทพ กระทู้
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายธราเทพ แก้วพัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พรมสมบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายธัชชัย พาแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงธัญพิชชา คร้ามปน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงธัญสุดา วันเพ็ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงธันญาภรณ์ เทียมเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงธารารัตน์ ฮวดปากนำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายกฤตธน พวกยะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กชายธีระวัฒน์ พุตตะรัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

วงค์ไทย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กชายธีรเทพ บุญมีมาก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงนภัสกมล ท้าวพรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงนลัทพร จันเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันสี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายนลินธร จันซ้อน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายนิติพัฒน์ เกิดทุ้ย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายนิลพัฒน์ กงยนต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงนิสา ศรีแสงทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงบุญญิสา เฮ้าปาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายบูรพา เรืองทิม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายปกรณ์ โนนสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงปพิชญา นามแดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงปพิชญา ปนสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กชายประสิทธิ

์

คำสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงปรียากร ปนปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงปลายฟา โคตุทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงปวิชญา มาศนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายปยทัศน์ รักษาบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงปยธิดา วงศ์จันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงปยธิดา แก้วพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงปนเพชร พลยศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงปุณยาพร สังสอน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายพงศกร คำสนิท
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายพงศกร รักเสมอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายพงศ์ภัค ปนปน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ปานนิล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กชายพรอนันต์ แสนแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงพริริษา กงเยิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงพัชภรณ์ นิมแสวงกุล

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พิกุลหอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายพายุ กองเกตุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กชายพิชยุคต์ คงไทย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นาคคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ปองท้าว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายพีระพงค์ เมืองทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงภควดี สร้อยมี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายภรภัทร วงค์ไทย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญสิง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กชายภัทรพงศ์ สารีแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สิงห์เส

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงภิญญลักษณ์ กลมเกลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายภูชนะ รักก้อน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายภูริพัฒน์ สาดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายภูวดล กมลเสถียน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงมัทนา วันนาคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายรพีพัฒน์ เตชะสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กชายรพีภัทร วงศ์นันทะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายระพีพัฒน์ พรมรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายรัฐพงษ์ แสงจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ เกิดพิมาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็งแจ่ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา สารี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กชายรัตนชาติ ศรีคำวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายรัตภูมิ น้อยมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงรุจิษยา โพธิคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายลิขสิทธิ

์

จันทร์แดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายวงศธร แก้วนิยม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงวงศ์สวรรค์ วงษ์แหวน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงวนัชพร ธิกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงวรรณวิสา แดนนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กชายวรวิทย์ คำริน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กชายวรากร ทองแถว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงพันตา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงวริศรา นวลสิงห์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงวันลิสา อุรา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงวันวิสา ข้องคาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงวารินทรณ์ สีสม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงวิชญาพร สีลากลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายวิชัย เบ้าไทย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายวีรภัทร อินตะปนโย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายวุฒิชัย หมวกชา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ ปานนิล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายศรายุทธ กระหนาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์ กันนิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงศศิประภา หลักคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุรมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มุ่งขาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงศุภกานต์ สุขมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายศุภณัฐ ดวนสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์ผึง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงศุภเกศ ศศิวิมลฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงสลิลา ธรรมรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายสิทธิชัย ราชอาจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ธีระประภาวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงสิริกัญญา โสมบุญมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ หมืนกึน

่ ้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงสุกุลตรา บุญเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงสุพิชญา กระตาก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงสุภาพร แก้วเนตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายอัครพงษ์ เหชัยภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายอิทธิเดช เพชรดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงอินทิรา ทองอำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายเกียรติภูมิ อินทรีย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โมล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สีนวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายเจษฎาพร สิมมาทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กชายเทวาฤทธิ

์

มีอ้วน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงเนตรชนก คำชู
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงเบญจณี มุ่งหมาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองเปลว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ เหมเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงเพชรดา เหง้าสา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปนปน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงเรไร แสนเรืองเดช
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๕๙
เด็กหญิงกรองแก้วกุลกฤติยาณี

แก้วพัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พักใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กชายกฤษฎา หมืนเดช

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ พลโท
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายกฤษณะ ปลาสร้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงกฤษณา ตะใบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายกฤษดา หาญรัก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงกฤษติยา อินคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายกวินภพ นาคอินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร งันปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร อุธิยา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงกัลยกร ราชอาจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พวงเอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงกุลนิดา พงษ์พันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายก้องตระการ พลละคร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายคณพศ แสนเรืองเดช
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายคณิสร พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายคิมปกร สายทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กชายคิมหันต์ มูลขำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงจริยาภรณ์ สุขราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กชายจอมทัพ คุ้มศาสตรา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กชายจักรพรรดิ คำมณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงจันทมณี บุดดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ เทียนทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายจิรภัทร ดำดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงจิราภา หาญรักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ สิงห์โรจน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ขวัญตา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงจีรพร หรังมา

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงจุราวรรณ คำสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายฉัตรตรี หวลวิไล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงชนานา สีสุโท
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงชลภัทร ทองแถว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงชลลดา บุศย์นำเพชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายชัชวาล หมืนเดช

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กชายชัยณรงค์ บุรีรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงชาคริยา กองพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กชายชาญวิทย์ ประสมพันธุ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์เลิศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กชายชุติพันธุ์ หาสิงห์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงญาณศิริ แก้วทำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กชายญาณารณพ นามสิมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงญาณิศา อารีสุก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กชายฐนิต สีหาสุต
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายฐาประวิทย์ จันทร์คำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีรุน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทร์สอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กชายณฐพัชร วิลาธร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงณัชชา คำก่อ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา นามมูลตรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิมมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ปองที
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กชายณัฐชนน หรังมา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงณัฐชา กองยอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงณัฐชา สายอุ่นใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงณัฐชา สุขแสงนิล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงณัฐธิชา พรมแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ส้มทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ถำกระโทก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงณัฐนิชา เงินนาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนพรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เหง้าไม้
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ปรวนอุ้ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงณัฐพร ช้างลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงณัฐพร ตรีจักร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กชายณัฐวัตร แดงศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวเงิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บาขาว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กชายณัฐิวุฒิ นัยนาพิศุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงณิชาภา สอนสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายดนุพร อ่อนเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงดุษฎี รอดชู
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กชายธนภัทร พิมพา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กชายธนภัทร อุดศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงธนวรรณ วงษ์มีมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ เฉยเทิบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงธนัชชา อิมสำราญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายธนัท โคตรวิเชียร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กชายธนากร ทองนาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กชายธนาวุฒิ บุตรชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายธวัชชัย คนงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายธวัชชัย คร้ามปน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงธัญชนก มะโนทน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายธัญธร ขุนเกียม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ สิทธิใจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายธีระพงษ์ หมวกหลำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงนภสร ทองยอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงนภัสสร เทียมเพ็ง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายนรวิชญ์ พงษ์คำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กชายนราวิชญ์ กายา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายนันทพงศ์ ชินภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงนันทพร คูณแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงนันทิชา ตาแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงนิรัชพร นิลหว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงนิศาชล สียา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงนำเพชร พลซา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กชายปกรณ์ พิลาทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตาแล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กชายพัสกร พุ่มไพจิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงพิชญามญชุ์ ทักคุ้ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี มังคัง

่ ่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กชายพุฒิเมธ จวบสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงพุทธิดา อาจสอน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กชายภคิน พลสักขวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงภณิชา ใจเมธา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กชายภราดร นามวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กชายภัครพงษ์ แก้วประสงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงภัทรธิดา เตหลิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กชายภัทรพล นวสถาพร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายภัทราวุธ สังสอน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงภัทรีญา วงษ์บุญจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์เขียว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงภานุมาศ ดวงดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงภาวินี โสดาศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายภาสกร ไมยรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายภูบดินทร์ เรืองเดช
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายภูพญา ท้าวเงิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายภูวพัฒ ศักดิภากรกุล

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์มณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงมยุรินทร์ พงษ์ประเทศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายยุทธนา มาสี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายยุทธนา อุตราชา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กชายยุทธศักดิ

์

น้อยคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงรวิภา อุ่นใจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายระพีพัฒน์ นิลมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ ปานชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อินทร์พินิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงลลิตา ด้วงพรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงลลิตา อำปน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงลักษมณ เอียมกอง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขวัญแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กชายวชิรพันธุ์ พุทธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงวรรณิดา มาวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงวรรลยา ใจยะตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กชายวรวิทย์ เรดระรอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงวรัชยา คำมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กชายวรากร อุประ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ก้อนคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงวริศรา ไกรมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กชายวัชระพล มาลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กชายวีระวัฒน์ เพชรดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กชายวุฒิชัย มืดหล้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ คำมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงศศิตา พาคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงศิรภัสสร สีมันตะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงวริษฎา สุรินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถือศิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายศุภกร คนหลัก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กชายศุภกร วงศ์บุญจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายศุภกร สบายใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงศุภกานต์ สุดจำลอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายศุภวิชญ์ แพงมูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ฆ้องวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายสิรภพ ทักคุ้ม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงสิรภัทร กองแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงสิริเพชร คุยม่วงพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงสุชัญญา ทาบุตตะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงสุชาดา ชาอุ่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงสุภัสราณี กวยวงศา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี กันดก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงสุมาลิณี พรมคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายสุรชัย แพร์ขลิบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ จันเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงสโรชา เรืองชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงอติกานต์ อ่วมฉิม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กชายอติกานต์ ใจวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายอธิปบดี พันธ์เพ็ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กชายอนุชิต สาเสียง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงอภิษฎา ทองสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงอภิษฐา โพธิศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์มหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงอรทัย ข้อทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงอรทัย มูลนาค
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงอรปรียา มาลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงอังคณา ทาทุม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายอัดศดาวุฒิ จันทร์แต่ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงอารียา มากคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงอารียา หาญรักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำโฉม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงอินทิรา พ่วงประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กชายเฉลิมชัย ลีกุล

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงเปรมิกา นวลเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กชายโชคชัย กลมเกลียง

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงกนกพร ตันอินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไตรฟน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายกฤษนัย ศรีดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายกวินท์ สิงห์ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วเพียร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายกิตติภพ ชัยชมภู
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายกิติคุณ ราชวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายก้องภพ ศรีโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กชายคุณากร ศรีละออง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงจริยา พลช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กชายจักรินทร์ ทองหนัก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายจิรพนธ์ ยอดคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงจิรสุดา คำอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สกุลนีย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายจีรายุทธ จันทร์เกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ หนูเวียง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายชนะทรัพย์ เฟอยผลภักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายชนาธิป คำพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กชายชนาธิป โสนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เขียวเหลือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงชมพูนุท ขุนพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ขาวพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายชลธีร์ บุญนิสสัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายชิตดนัย ข้อทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายชิตพล ฉลวย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายชินวัตร ลาดเลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงญานิศา หงษ์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายฐาฒฎา อาจเอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงฐิดาภา นาคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงฐิติมน ตัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายณภัสกร บุญยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงณัชชานันท์ สิงห์ทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แร่เขียว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงณัฐชานันท์ สีแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขุนหีต
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ กองสอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ คำใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายณัฐพล สัยรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายณัฐพล หุมนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงณัฐริกา มาลัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวผ่อง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มีศิล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สารีเกิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายดรัณภพ น้อยหมอ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงดาวรุ่ง คะลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายธนกฤต หลีพันธุ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายธนธรณ์ ขุนเขียว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงธนพร ทองเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงธนพร ลงออ่น
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์ศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายธนากร ดอนไพร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายธนาริศ ไพรแดน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กชายธนาวุฒิ โฉมรอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๒
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

มงคลคีรีโรจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ริมนก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีละออง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงธีรดา อินงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กชายธีรภัทร ลาคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายธีรภัทร อินผัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ กุลเกียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ ปองท้าว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายนพรุจ ประสมพันธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงนรินญา แสนคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายนฤดล เถาสละ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายนวพล งามโฉมฉิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงนัญชณา สว่างภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายนัทวัฒน์ ผัดสม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงนันทิตา พ้วยกิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงนิตยา พาแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงนีรัญชนา กัปตพล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงบัญจรัตน์ วรปสสุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงบุญจิรา นรมัง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงบุศย์บงกช แซ่อึง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กชายปกรณ์ ทองวัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงประภัสสร ดีนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายปรเมษ อินทรประสาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร มูลทาดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร์ โพธิศรี

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายปติพันธ์ กึนทอง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายปยะณัฐ สิงหา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์ วังหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงพรพนา เจริญชีพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงพัชรพร แร่เขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กชายพัสกร นามมูลตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงพาณิภัค กองแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีอ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณมงคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงพิมพิศา จิหา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา สวนคำศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กชายพีรภัทร์ อุประ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กชายพีรวัฒน์ ยอดอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงภวิตรา สุทธหลวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงภัทชริญ สอนเผาะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กชายภัทรพล มีนนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงภัทรภร ทองสวย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงภัทรภร ทอดศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี ปวงกาวี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงภัทราพร โนนเอียม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงภุมวารี ชุมสาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กชายภูเบศร์ อุ่นบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กชายมงคล ยาพันธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงมนปริยา เสาทอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงมนฤดี ตรีหยัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงมาลิสา วงษ์สง่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กชายยุทธนา อุดมศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กชายรพีภัทร เจริญวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงรวิพร แสงเทียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงรัตนวรรณ พันอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสุวรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงวนิดา อุดเขียว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงวรดา มะยุโรวาส
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงวรินทร อุประ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงวรินธร จันทร์เมฆ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงจริศษา กุลเกียว
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงวัชรี บุญยืน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงวัสสวดี มุ่งหมาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายวายุ พิมมะเสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายวารุต บุตรทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงวิชญาพร บุญตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงวิชิตา ปานทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กชายวิศรุต สีดาต้น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ศิลาคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายวีระพงศ์ มาตา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ยิมสำเนียง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายศักดิทัศน์ พรมภัก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายศักรินทร์ สงสี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายศิรวิทย์ เสมาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงศิรินทรา สูงแข็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงศิรินธร มิยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กชายศุภกิตต์ สิทธิจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายศุภฤกษ์ กองทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ แสนลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงสรธัญ ปนตามูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กชายสรวิศ ปกกาเวสา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายสหรัฐ สีทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายสันติภาพ เตวะสุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กชายสิทธิกร คำติง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กชายสิทธินนท์ โสมาสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายสิรภัทร บุมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงสิรารมย์ จันทร์ตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงสิริกร สารีแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงสิริวิมล เทืองน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โละทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงสุทธิวาส ปองผัด
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กชายสุทัศน์ ม่านตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงสุธิดา สารโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา บุญเหมือน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงสุภัทรา จินดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงสุภานัน เจือจาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงจำปา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงหงษา เคนซุย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กชายหลักทรัพย์ กรมนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กชายหัสวุฒิ ปารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กชายหิรัณย์ มันกสิกรณ์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายอดิศร นูแป
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายอนวัช บุญจีน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายอนันต์ พ้วยกิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กชายอนุพงศ์ ไพรวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงอภิญญา รินรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ คำมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายอภิลักษณ์ พรมมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงอรจิรา นูตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ นามดวง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายอัครานุวัฒน์ ชาวดร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กชายอำนาจ กองทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กชายอิทธิกร เหรียญน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงอินธิรา ทองมาก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายอิศม์เดช ปนปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงอุษณารัตน์ มีลาภ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงเกศกานดา มูลพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดวงติบ

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธรรมสมบูรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กชายเขตโสภณ วงศ์วารี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ขำบัณฑิตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายเจนณรงค์ ไพรวัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายเชิดธวัช ขุนคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงเบญจมาศ อ่อนสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ดำดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กชายเปรมินทร์ พุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขสอาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตันยศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายโชคอนันต์ วันทองสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กชายไกลกังวล ธรรมจักร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายกษมา ผาณิบุศย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงจารวี ปานชืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กชายณัฐพล นกน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายธนภัทร์ หุมสิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กชายธีรสิทธิ จันทร์ผึง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กชายธีรเดช หอมรืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายนิติกร เซียงจัง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายบัณฑิต แซ่แต้
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ หาญรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กชายภูวดิน กิตติวรพงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงมัณฑนา จันทร์เทวี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กชายมานะชัย บุญยอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายศราวุฒิ ราชลองเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายสหรัฐ เจียมไทยสงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายทักษ์ดนัย ขวัญอุ่น
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๑

นายธัชชัย น้อยรอด
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายโฆษิต นนทิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๓

นายกรรณิกา คำตาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๔

นายนัฐธิรัตน์ วะทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๕

นายเกวลิน ทองมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๖

นางสาวณัฐกานต์ ชืนในจิตร์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๗

นางสาวณัฐกานต์ ภูตาสืบ
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๘

นายณัฐพล วิรานันท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๕๙

นางสาวธนพร ซ้อนงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๐

นางสาวนภัสสร ชัยสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๑

นางสาวนำทิพย์ สิงห์เผ่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๒

นางสาวปรีดาภรณ์ ท้าวเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๓

นางสาวปญญาพร ละขันคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๔

นางสาวรัตติกาล ฉัตรเงิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๕

นางสาววัลภา พาแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๖

นางสาวสายธาร เงาศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๗

นางสาวสุดารัตน์ พีรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๘

นางสาวสุภาพร อ้ายจันทึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๖๙

นายเกียรติศักดิ

์

ชะโนนน้อย
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๐

นายเพชรอรุณ ราศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๑

นายเสฏฐวุฒิ เรืองเดชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายกันต์ โสประดิษฐ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงจารุพิชญา ลาสุดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงธารินทร์ สุระคำ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงพนิดา ขีดวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ โสดบ้ง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงลลิตา พาทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายวรวุฒิ เบ้าชารี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา แสงวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงสุนิตา ไพรวัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายสุรยุทธิ

์

หาญรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายสุเทพ ปองท้าว
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงอพิณญา แก้วประสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา กัลยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายคณิศร ไพรมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กชายจักรพันธ์ ชัยเชิด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงธัญชนก พาลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงธัญวลัย พาลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงนันธิดา แก้วประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงพิมพ์วรา พารี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงสุจิตรา ตาหยอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงสุทัศน์ตรา พัวพวง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กชายอรรถพล อนุประดษฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงอาทิมา ธนแนน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายวรพจน์ มาลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงกชกร หอมคุณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กชายนเรนทร คำก่อ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงสายชล อินปาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงแพรวพรรณ วันเนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๖ / ๔๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงพัชรพร อยู่หนู
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพียศรีสุรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กชายนพวิชญ์ กลมจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กชายนฤพล เกษมสานต์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กชายปรเมศร์ อารี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายพีรพงษ์ เขียวมา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กชายวรพล พลกัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กชายวรากร จันโท
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กชายวรินทร จันโท
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงศศิวิมล นันทะจักร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงอัญธิสา ติดโนน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กชายจตุรวิทย์ สีสะอ้อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กชายชญานนท์ อารีย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กชายธีรภัทร มาวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กชายปริญญา คำราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงอะพัฒชรา จันโท
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายกิตษดี อารี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ชัยเชิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ผุยเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายตรีวิทย์ คำก่อ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กชายพิธิวัฒน์ จันทร์เตือย

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กชายพีระวิชญ์ อารีย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายสารยุทธ แก้วประสงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงพิชญดา บุญศิริกร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายยศสวิน น้อยขวัญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงวนิสา จันทร์ตา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กชายวรากร ยานี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงโยษิตา พรมคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายมงคลชัย คำมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายณัฐนันท์ โอสถ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงณัฐริณี จงทัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายบุญณะฤทธิ

์

ศรีอินคำ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายพุฒิชัย หาญรักษ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงวรรณกร แทนจำปา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายกฤตภาส พันธ์มาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๗ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงกันยากร บัวหลวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงกัลญา สิงห์ภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทรชัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายนิชกร หาหล้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงมะลิษา กุดดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ อุประถา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงนันธิดา บุญโส
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายปาราเมศ ยวงเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กชายสิทธิพล เข็มมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อารี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายกฤตเมธ ทองพา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร สังข์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ แก้วบาน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กชายปรมินทร์ พาพิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายพลากร คำโฉม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงพาลินี มุยคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงพิชญา ตุ่นอ้น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ดีพรวน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ไพรวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ด้วงลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงมัติกาญ เทียมเพ็ง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงรติกาล กาศรี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงอรณิช ทองวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงเนตรดาว คำโสม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงกชมน วงษ์บุตรดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงกัญชพร แก้วกวย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มาสาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงณีรนุช ชาอุ่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายธนวัตร หาคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงพรทิพา ทองวัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายพุฒิพิพัฒน์ รำพึงกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กชายภูมินันท์ ปองท้าว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายวรากร คุณนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินหา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใหมทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงอมราพร ใหมทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา ทองกลีบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายอโนชา มาเสือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงเนตรดาว ด้วงผาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงจรรยา ทองเทศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ จันรักษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงจีวราภรณ์ จันทร์ขามปอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงทิพภากร หล่อนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงธิฆัมพร นางงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายนันทชัย สีดอกไม้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กชายบวรวิชญ์ คำขุ้ย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงวรรธนา สมสี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงสลิลรัตน์ เพชรจำรัส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชาอุ่น
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กชายสุภนัย มุยคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายอดิรุจ พาทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ มารอด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กชายเจษฎา ยอดคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กชายเมธาพร พุ้ยชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองไทย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กชายทัศนัย ทองเหมาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงนันทิดา เสมาทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงพัชรา หมวกชา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงพิชญา ตาหยอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงมัญฑิตา อารี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงศศิมา ปองท้าว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายสิทธิภาคย์ มุยคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินหา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงอรัญญา เกตุดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงเบญจพร สังข์ทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายนนทวัฒน์ คำโสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงนำฝน มะโนวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชอนจำปา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วพิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กชายไชยากร คำภีร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายธีรภัทร ชัยชนะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงชนากานต์ จุลมุสิก
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงณัฐธิชา กองสี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงพิมาลา เขียวปญญา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงลัดดาวัณย์ แก้วเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงวนิศรา ทองวัน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายวัชรพงศ์ กองเกิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงสิริกัลยา บุญคล้าย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายสุรินทร์ มันคง

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา

วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงอรัญญา คำอ้าย
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กชายเจษฎาดล แก่นเสา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา กายา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงแพรวา ติดโนน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์ภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงกมลนัทธ์ แสงศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายกรกต โพธิประเสริฐ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงกัญวิภา บุญอ่อน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คำเติม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายคามิน อุดสี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงฆรวัณณ์ คุ้มทองมาก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงจิตติมา กองสี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายจิรันธนิน นกมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันเปาว์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายณฐมน ก้อนสมบัติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ศรีสิม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงณัฏฐา จันดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร พรมภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สุดยอด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงณัฐนรี เสนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ คุ้ยทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงณัฐภรณ์ วัฒนศัพท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายณาศิส กุลกรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กชายทศรัสมิ

์

วงศรีรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงทิพนภา ศรีชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กชายธนกร อรบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงธนพร คิดมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายธนพล แปภูเขียว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงธนัชพร
ประเสริฐสันเทียะ ๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงธนัญญา มาลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ แสนกันยา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายธนาวุฒิ พาลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงธัญธร เงาะหวาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ คมคาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงนิรัชพร ผดุงศิลป
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงนำทิพย์ สิงปอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงปทิตตา สิงห์สี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงปนัดดา กัญญาประสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กชายปณณธร แสนโต

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงปุณยนุช นวลศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กชายพร้อมพัฒน์ พรมทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ เหล่าแช่ม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงวริศรา โพธิศรี

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กชายวิทวัส ปรุงแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

โนรีเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมวกชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กชายอัครเดช เหง้ากอก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงอัชฌา คงพระจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ด้วงหลิว

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงเกสรา เรียงพรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงเนาวรัตน์ จันทร์มูลตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กชายกรวิชญ์ พูลเพิมทรัพย์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงจิรนันท์ สิงห์นนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กชายทรงศักดิ

์

นูแป
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงอินทรัตน์ รัชดานนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๑

นางสาวกัญญาณัฐ ทาเกิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๒

นางสาวกาญจนา ขุนคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๓

นางสาวกุสุมา เสียนจอหอ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๔

นายจตุพล ศรีลักษณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๕

นางสาวจิตธนา สว่างภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๖

นางสาวชนิกานต์ แก้วกอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๗

นางสาวณิลาวัลย์ นาวิมาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๘

นางสาวดาวเนตร อุปรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๗๙

นายธรรมนูญ เงาะหวาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๐

นางสาวธิดา โตประวัติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๑

นางสาวนันณภัชสรณ์
อินทะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๒

นางสาวนายิกา วันพุธ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๓

นางสาวนารีรัตน์ ปองคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๔

นางสาวบุษยา รักก้อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๕

นางสาวประภัสสร แก้วเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๖

นางสาวปทมา ลาสิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๗

นายพชร กันหามิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๘

นางสาวพรนภา มิงคำเลิศ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๘๙

นางสาวพรรณิภา ภูแม่นำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวภัทรา มารอด
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๑

นางสาวลักขณา บัวทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๒

นางสาววรัญญา นงค์ภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๓

นางสาววรันธร เนียมมูสิก
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๔

นางสาววิลัยวัลย์ บุญอุบล
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๕

นางสาวสิตานันท์ แสงเทพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๖

นางสาวสีวิภา ใบสนธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๗

นางสาวสุชัญญา มาแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๘

นางสาวสุชาดา ปานนิล
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๑๙๙

นางสาวสุธิมา พิมพ์น้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๐

นางสาวสุนิสา ท้าวเงิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๑

นางสาวสุพิชชา สีฆ้อง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๒

นางสาวสุพิชญา พรหมสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๓

นางสาวอธิติยา ปวนศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๔

นายอภิรัฐ บุบผา
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๕

นางสาวอารียา เพชรกันหา
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๖

นางสาวอ้อมใจ พาทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๗

นางสาวเกวลี นนทะภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๘

นางคนังนุช สิงห์นนท์
๒๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงณภัทร เจริญศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กชายณัฐนนท์ วิชาชัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายดนุพร กินวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กชายธนพงษ์ วะทา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส นิพวงลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงนำทิพย์ กางด้วง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กชายปรัตถกร สว่างสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กชายพัชรพล กันจง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงภัคจิรา วะทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กชายภัทรพล สาริมาตย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงลลิตา น้อยโยง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงศศิรดา บุญแถว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กชายสุรชัย พาแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กชายเกือกูล

้

น้อยลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กชายโอภาส ปลุกกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กชายกมลฉัตร แร่เงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงกัลยา จันทร์ก้อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงจิราพร สายทองมาตร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงชนาภา ชูเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พุทธวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงดารุณี สิงห์บุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงธันชนก ไชยพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงพิดชาพา วะทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กชายพีระพัฒน์ การะดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายภาคภูมิ อินผัด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายยุทธนายุพล เมืองจาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงรุฬยา เมฆทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี นามแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงศิรินทรา พรมแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงสุกันยา สัพโส
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กชายอธิวัฒน์ หำทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๑
เด็กหญิงเพชรดำรัสศิริ

ฤาชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กชายโชคชัย ผาเบ้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงธนัชพร โตเอียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงปภัสสิริ บุศย์นำเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงลินลาวดี คุ้มศรีไวย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ใจแน่
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กชายชัยมงคล อิมจันทร์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายธณากรณ์ ยาเคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กชายธนากร สอนจุมพล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ แซ่เตียว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กชายนันตการณ์ โสดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กชายปฏิเวธ พาสมัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายพิริยะ ศรีกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ผลจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงมัทรี จันทร์เทวี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กชายวชิรศักดิ

์

วงศ์ชยันต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายสิทธิโชค มาเพชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงสิรินธร มิงเหล็ก

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กชายอชิรวิชญ์ สีเสีย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงอังคาร มีศิล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายอโณทัย ไวยกุลศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา จันทร์สุวรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กชายบัณทัต คุรุนันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงมุกชิตา กองเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กชายวิชานนท์ พรสวรรค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงอามีน่า บุบผา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กชายเพทาย เกตุมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายจิตรกร พิลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กชายนฤพงษ์ กุนด้วง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุปนนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงกาญจนา ผาบัว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงจุไรวรรณ จันทร์กัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงชฎาพร พรมมูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงชนานันท์ ชนะคช
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงณริศรา กองสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายณัฐวัตร ดีชู
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

สิงหา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษาศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายนฤเบศร์ คำเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กชายนิธิพล กันล้อม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายปรวิชญ์ นันตา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายปรัตถกร บัวลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พันธุ์ช้าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายพงศพัศ พันมาลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี ก้อนเพชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี พันตุ้ย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงลลิตา ลาดเลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงวรรณณิษา คำโฉม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงวัลยา โละทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงวิภาพร สาริการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญกุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงสราลี สุขสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา นุ้ยเย็น
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมพงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงสุนิสา ทองแถว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงสุมารัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงอริสรา แก้วดู
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๒๙๙

นายชลิต สดงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายชาญณรงค์ พีระพรประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายทัศดนัย นวนพุ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายธนชัย จันทร์แก่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายนิติธร ศรีวิไลย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กชายนิลณุโรจน์ มากทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงอมิตตา ทะปา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กชายชินกรณ์ แสงอยู่
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มีประสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กชายธราดล เมธา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายธัชพล ทองแพง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กชายภานุพงศ์ พิลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๑

นางสาววนัชพร แผงดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กชายสรวิชญ์ บุญกุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กชายอนุสร แสนพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๔

นายจักรกฤษ สังข์เมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๕

นายนฤพนธ์ บุญชูเชิด
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๖

นายนันทพงษ์ สอนเวช
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๗

นายศตวรรษ มีสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายกันตพิชญ์ เสนารถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงฐิติพันธ์ จันทขันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา การพันธ์ทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วใหญ่
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงนัฐธิดา คำสม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงนันทรัตน์ วิระปง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บูระวัธน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กชายพีรพัทร์ ไชยสงคราม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กชายภานุพงศ์ บุญมาก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงวนิดา โคตรวงศา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงวีรภัทรา สีนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กชายศิริวัฒน์ เกลียงพร้อม

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กชายศุภโชค อินทร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายสิทธิพงธ์ ไกรสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายสุทธินันท์ รูปยัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์เม้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงเพลงพิณ อินทร์นา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แพงหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงญาณิศา กองโสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายนัฐติพงศ์ เพ่งพัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายภูวเนตร หารธงไชย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายรัชศร มุงต่อม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กชายศิวกร แสงอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงจันทร์นภา กล้านรงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงชุติมา วงษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงวรรณวิศา จันสม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กชายวัชรพล ศรีวรกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายวีระชัย ไกรสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงสุภาพร มูลเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กชายธวัฒชัย พรมสมบูรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร ข้องคาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงนงค์คราญ อินตรา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กชายนันทวัตน์ ชัยชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายประสพโชค ทองเสงียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กชายวีรวุฒิ สีสม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กชายเกียรติภูมิ ปลังกลาง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๕

นายกฤษฎา ศรีหาตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๖

นายธีระพงศ์ ชาพิมพ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงเกศนภา ขวัญใจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายธนพนธ์ สิงห์โต
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กชายศิริโชติ โต๊ะเหลือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายธนากร ทองขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กชายวิทวัส พรมพร้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ขันธรรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กชายถิรศักดิ

์

มาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กชายปกรณ์ มาทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายพงษ์ปกร จันพุทธา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ มาตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กชายกันตพล สมสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กชายนิยมพักตร์ สายบุญตัง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กชายยศพนธ์ มิงคำเลิศ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กชายวิทยา อุ้งช้าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ส้านมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กชายชินวัฒน์ จันทร์อาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กชายปรเมศร์ ปกปอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กองใหญ่
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กชายศุภวัฒน์ โนนจารย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กชายถิรวุฒิ พรมภักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงพัชราวรรณ ขันทร์ภิรมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงภาวิณี แจ่มสอน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงกนกอร นิธิเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงนิราพร สอนสะอาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงมาฆะมาส พานทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ไทยแท้
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงโชติกา กองยาว
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีอินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายพูนศักด์ ทองที
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กชายปณณวัฒน์ กัปตสอน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ หมอมาก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงปวริศา สร้อยมี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์คูณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา ไขคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงปยาดา ชาศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายพัสกร ประมาณเมือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงศุภธิดา สมศิลป
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงดารินทร์ มีตาบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงลักษิกา ธรรมประดิษฐ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงขวัญสุดา
ชัยกาญจนวิวัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายชนเทพ กอกอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายชนกันต์ แก้วแท้
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นิธิเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชัยสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงธนัชชา ประมาณเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายเทียนชัย อะฏะวินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กชายเขมานันท์ บุญเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กชายธนกร ยวงเงิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กชายอัครินทร์ เดชเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายยศกร แสงหัวช้าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิลท์แชร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายนครินทร์ พานทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายชานนท์ อรัญแสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายนัทธพงศ์ งามพิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กชายราชันย์ เฟองระย้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ นิลเสถียร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายพรมวิวีฒน์ เนาสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กชายอธิชา สมดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายประวีร์ ล้อสินคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงนวกัลย์ วิลท์แชร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงปยาอร ชาศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายอนุพงษ์ บุญทัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายณัฏฐ์ธนกฤติ เรือนรินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงกชกร กันแต่ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายกิตติกร คำชา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายคีตภัทร เพ็ชรดอนทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายจักพรรณ แก้วคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงชนิดา คุ้มศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ดีบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กชายธีราทร ก้อนเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายนนทกร เกิดแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กชายนพพร แก้วดียิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองด้วง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ดีแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงมณฑิลา โทนสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงมนทกานต์ ยาแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายสมพงษ์ เกิดแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายสรวิศ วิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เดชสารี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทร์สุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กชายเจนณรงค์ แก้วกก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายเตวิต บุญประทุม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงเมริษา ร่าเริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายเยาวราช น้อยอำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๓
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

พลยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กชายกิตติธร จบคุ้ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายชัยชนะ มาเทศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีบุรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กชายนพรัตน์ ด้วงอ้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงนฤมล มีไทย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายปริญญา แก่นจุ้ย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงพรนัชชา โสภาพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ปองปด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายพีรพล นามูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายภูผา ดีเทียง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงวิราพร ตาคำดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กชายวุฒินันทร์ แดงท้าว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี กาแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายอภิวิชญ์ แสงเพ็ญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชาภู่พวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงกาญจนาพร ศาลางาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กชายธนวัตร บ้านสระ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กชายปณณพร มะโนทน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อุบลราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายภัทรพงษ์ เบ้าทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงลดาภรณ์ จงช่อกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงวรรณนิภา กัลยาประสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อยู่เพชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงสุภาพร วิเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงสุภาสินี ดวงแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายสุรพัศ สกุลโพน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงหทัยชนก นิมเปย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงอัญชลี ขุนพรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงอารีญา มากทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงไพรัตน์ มันเขียว

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงกานดา มีบาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงชัฎชนก ภู่ขาว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายธนรัตน์ บ้านสระ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงนุชจรี อยู่ปอม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ สำเร็จผล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายพีระพัฒน์ เทียนอบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กชายรุ่งเพชร คำกอดแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายสุรวุฒิ แสงอยู่
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ชำนาญธนกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ เรืองเดช
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายชยันต์ คุณประทุม
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงฑิตาพร โพธิแสง

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กชายธนกร
สะมะถะธัญกรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายธนทัต ทับทิมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กชายธีระภัทร เกิดแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายพรหมมินทร์ น้อยเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงพิชชากร โทนมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงพิมพ์กมล อุบลราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กชายมานะ มัชฉิม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๔

นายระพีพัฒน์ แก้วท้วม
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดทุ้ย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงวนิดา เบ้าทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงวรรณิษา ปนศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงวิรันยา คงด้วง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงศิริธร รุ่งเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กชายอัมฤทธิ

์

สำเร็จผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายเอกภพ เกิดแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงกรณิการ์ ไหวพรม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายกฤตย์พงศ์ ประดับกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงกาญจนา รัศมีฉาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงกิจชดาภา แก้วเปยง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กชายคมกฤช ทาษี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงชลดา ปานชืน

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงชลดา แก้วพวง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงชลลดา พวงแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ แคนสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานท่าไข่
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กชายธันวา กองเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ แสนคำภูมิ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงนวนันท์ อินหาดกรวด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงนันท์สินี ตันยศ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายนิติภูมิ ทังเมฆ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ พวงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงปานัชดา จันขุน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กชายพีรภัทร เอียมสำอางค์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงฟาใส ศิริบุรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทับทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงวรรณ์วิษา โสภา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กชายสันติ ทองสุข
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา พลอยเลิศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กชายสุริยุทธ ขวัญตา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กชายอาธันวา ละมุดต้น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายเฉลิมเดช ทองคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงเปยทิพย์ ทาทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายกฤติภูมิ รัศมีฉาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงกฤติมา อาจเชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายกฤษดา พิชวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงกำไลทิพย์ มีสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงจารุณี มากมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายจีรวัฒน์ กะวิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พวงแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพ์ศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงชนาพร อนุติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงชนิภรณ สุริสาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กชายนพรัตน์ เพชรประทุม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายนันทวัตน์ บุญมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายพงศ์ศิริ ดาวรุ่ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กชายภานุพงษ์ เรืองศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กชายวรพรต พลทา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงศจิษฐา กันภัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงศศิพร ไหวพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายสิทธิพล พันพู
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงสุวรรณภูมิ จันทร์สม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ตันตะยอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ มนศิลป
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงอาภัสรา แสงณรงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงเธียรระดา รอดภัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงกชกร ศรอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายจักรพันธ์ เหวิจิตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลอยเทศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงดารณีนุช มากมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ เง่าทุ่ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายนนธวัฒน์ มันทอง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงนภัสสร แก้วยอดนิล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายนุติพงษ์ เกิดด่าน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงบุษกรณ์ บุญสิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงปภัศรา ศรีสงคราม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา ไหวพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงพณิตา แสนดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ นำส่า
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงวสุมา ละมุดต้น
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา สมบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงสุธิพร สอาดศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงอุดมพร กองสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายเฉลิมรักษ์ ทองคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายณัฐกานต์ กวยคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กชายณัฐพงค์ เรืองศรี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงธัญนิกร สาริกา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายนัฐพล เหวิจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายปารณวัฐ วงษ์ละคร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงพัชราภา วานิคม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายภานุพันธ์ คำเคลือบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายยุทธนา พรรณรัตนชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายวิชญ์ภาส ดวงศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายวีรภัทร ปานจำรูญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายสิทธิชัย อุนาสี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงอาริยา มาพุทธ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พันผง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงกาญจนา จันทา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงกุลธิดา ขัดปญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กชายคมสันต์ แสงอยู่
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ งามโสภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายชลันธร มันทอง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงทานตะวัน สวัสดิเกิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงนภัสสร คุ้มตระกูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงนัชชา สังขะโห
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงปณิตรา พวงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายพรชัย หลวงธานี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายพัชรพงศ์ พันผง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายพีรดนย์ ต่อพันธุ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วกัง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กชายวราวุธ ละลี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงวาสินี มิตรสานุช
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงอมลวรรณ นุชจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงอริสา ทาทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายเกรียงเดช ทาทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงเพชรตา นาคแพง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อรุณพิทักษ์วงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ บรรเทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายฐิติพงศ์ วราหะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงณัฐจุฑา ฉายเพชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายธรรมนูญ เกตทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายพิชชากร พิลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ สัตตะบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงสุภาพร ดกเอีย
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายอนุภาพ สอนสุภาพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงเกศรา ก้อนดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๔

นางสาวปญญดา พันผง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๕

นายพงษ์พิพัฒน์ ขวัญมอม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๖

นางสาวกุลนัฐ ไหวพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๗

นางสาวชาลิสา มิเชลล์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๘

นายทัศนัย ภู่เอียม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๑๙

นางสาวศิริรัตน์ เรืองนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๐

นางสาวภัทรภร ก้านบัว
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๑

นางสาวหัทยา กาแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๒

นางสาวอาภาสิริ ตรีสอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ คำภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายณัฐวุธ ศรีลานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายศุภกร แก่นแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงสิรินันท์ ไวว่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงสุพัตตรา เข็มด้วง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงอภิชญา เกษศรีไพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงชลธิชา มาลา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กชายณัฏฐชัย ภูมิฐาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงสุธิดา คลังคนเก่า
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงจิราพร มาแสน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงชุติมาพร มันคง

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยสนธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กชายสมพงษ์ อบถิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายโชคชัย สายคำแต่ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายจิระพงษ์ สง่าชาติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงชิติภา พูลเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เมฆทา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงวันธิสุข เลือนลอย

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กชายสิทธิกร แสนคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงสิริกร แก้วปญญา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงอรทัย จันทกา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๔

นางสาวดอกเกตุ กันโส
๑๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๕

นายธนพงษ์ บุญบำรุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๖

นางสาวธีร์สุดา แซ่เถา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๗

นางสาวนิรุชา เตจ๊ะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๘

นางสาวพาฝน กันสุทธิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๔๙

นางสาวสุจิตรา แซ่ลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๐

นางสาวสุนิสา สะอาดเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๑

นางสาวอรพรรณ งามสมฤกษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๒

นางสาวเจริญรัตน์ นาถาบำรุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๓

นายกนกพร วังคีรี
๑๒/๐๔/๒๕๓๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๔

นางสาวจินตนา ต้นภูเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๕

นางสาวรุ่งนภา แช่สง
๑๕/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๖

นางสาววฤนาถ วังศีรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๗

นายวุฒพงษ์ นายม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กชายกฤษฎา ทิพย์วัน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา ตันศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงณัฐชา สมพา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายทิวากร อุ่นแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงธนกมล พรมมาก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายธนาวิน อินทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงนภัสร ฟกคง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายนัตนมินร์ สีหะนาม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงปวีณอร โคตตะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กชายปติพล แดงด้วง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงพิมพ์พิสชา ขีดวัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงลักษิกา คงสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กชายวิชิดพงศ์ คำอาบ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กชายวีรภัทร อุ่นแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายสนธิ พาคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กชายสิทธิชัย ไชยชาล์รัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา ตีอิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายสุชาพงษ์ ทาจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงอรพิม ปยศทิพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงใบหยก เสมาทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายกฤตภาส จันทะลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายทัศน์พล น้อยนันท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ คำน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงภัทรธิดา มะระเทศน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงศิรพรรณ ไวยจันทา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงสายธาร อินทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายสุวัฒน์ชัย หอมทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงเขมิกา แก้วเกาะสะบ้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา คิดมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายธัชชัย พินทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายอรรคพล เรือนกว้าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เงินถา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายชนาธิป บางทับ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงทันสุดา จันหน่าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงธันย์ชนก สุภาพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายธีรภัทร คำพุฒ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายปริญญา สิงหาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงพรพิมล ภูบัวดวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายพลาธิป มามัง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๘
เด็กหญิงพิมภัชราภรณ์

ผาเวช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงวิมลวรรณ ไฉนงุ้น
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงศรัญยพร ฮาดตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายสรธัญ คำน้อม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงสุวรรณวดี นิงกลาง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงอณัญญา กองตา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายอนุสรณ์ วังคีรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงอัมรินทร์ นันบุญตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา แดงดงบัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

คำสอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายคุณากร จูมสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญแจ่ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กชายชัยธวัช สินทรา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงณัฐนิภา ทองเหวียง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายณัฐพล โง่นใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายทัศน์พล กำมาทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กชายนาธาร เสียงเย็น
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงพฤษภา กมลรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงภาสินี บุญเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายภีมเดช คำสอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงศศิรัศมี บรรยงพงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายสาริน จันทร์อุ่น
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงสุธิตา คำเลิศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายอภิชาติ แก้วใส
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงอัชริยา แจ้งอิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงปณิตา บุตรสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายกองทัพ สำโรงพล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายกิตติพัทธิ

์

ขวัญพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงขวัญชนก น้อยกลม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงณัฐชา ศรีเอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีคาร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ นิสัยกล้า
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงนุชนาถ จันดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงนำฝน สังเถิน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายพัชระพงษ์ หารคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายยศกร สอนบัว
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายวุฒิชัย ขำรัก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายสมชาย แก้วใส
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ สิงห์เส
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงสุธิดา แก้วใส
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ บรรเทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงโสรญา ทิพย์เพชรา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายวีรชัย แดงด้วง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กชายจตุรพัฒน์ โพธิใบแย้ม

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงจันทิมา กาศจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงชนาภา ทองงา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร กะนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงณฑกมล กงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายณัฐพล รังวันนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงณัฐรดา สุขคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กชายต้นกล้า วงศ์จันทรา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์สา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงนภัทสร สุขสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กชายนันทชัย ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายปกรณ์ ภารไสว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายปยะพงษ์ กองแพง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงปยาพัชร สร้างรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กชายพิตตินันท์ นพรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงวรรณวิภา ศรีสะอาด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงวัชรินทร์ บางทับ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กชายวิชชาบูรณ์ เข็มทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายวีระชัย ศรีจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงสุธิดา แก้วแจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พังตะคุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายสุริยา ทองวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงอติกานต์ เสนาะเสียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงอุมากรณ์ คำดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา มะโนน้อม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กชายกฤษฎา ดีมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงกัญติมา ทุมทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กชายราชัน ธรรมรัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายวรรณชนะ วงษ์ใหนโกษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กชายกฤษติกรณ์ คำสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายฉัตรชัย นุตทะบัตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายธีระพัฒน์ ช้างรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายวีระยุทธ กันยาประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายกฤษฎา จำปา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กชายกฤษไพวัน อัครนาวิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ด้วงคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กชายชาญณรงค์ กันเดิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ เหมบุรุษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทองซ้อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มามี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กชายตรีภพ พรหมโสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กชายธนกฤต สาเสียง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายนวมินทร์ แดงด้วง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สิมมาตร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายภูมิภัทร์ พันละดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงมลทกานร์ แอมาลี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงมุฑิตา นามวิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงศุนีภรณ์ นวลยง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงสาริน แก้วเสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี กันดก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี ชุมพล
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กชายอนวรรษ ตันตระกูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงอรอนงค์ พิณเทพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายอิทธิพร หงษ์เจริญศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายเจษฎา มอญรำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงแพรวพิตรา เขตรภูเขียว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กชายกฤษดา มามัง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงกิรติกร แก้วคง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายจักรภัทร จันทร์แดง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไชยศร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายปราโมทย์ อุ่นแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๓

นางสาวจตุรพร ภูบุญทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๔

นางสาวชนากานต์ คำสอด
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๕

นายทักษิณ อินทร์ปาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๖

นางสาวนิศาชล เฮ้าปาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๗

นายวิชัย พิมพ์ยา
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๘

นายวิทยา บางทับ
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๐๙

นางสาวสริตา สาคร
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๐

นายสหรัฐ พาตา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๑

นางสาวอวัชฎา ศรีเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๒

นางสาวกัญญา สารีราช
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๓

นายจิณณวัตร อ่อนตา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๔

นายนิติ ลายหีด
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๕

นางสาวสิลินญา ขวัญพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๖

นายสุทิน บุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๗

นายเชิดศักดิ

์

เชยกิจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๘

นายบุญหนา เปรมพง
๗/๑๒/๒๔๙๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สมสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ น้อยวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายธันวา สามบุญเทียง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ หลงทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กชายวิชชุกร แก้วสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงวิรากานต์ คำแพง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงศิริจินต์ มุขแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา รุ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงอัญญาณีย์ มูลคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงเอมมิกา มาเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีแสงรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายณัฐดนัย บุญจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายถิรมน กองแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายถิรวัฒน์ กองแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงธวัลพร คงเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงธัญชนก แก้วอุตสาห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายนภัสกร เสระภูมิ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงประกายดาว นาคดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กชายปรัชยากร ขวัญเปย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุ่นบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายวรวุฒิ ทวีที
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายศุภกฤต เมตรพรมราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายสุธนา ปองท้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ บัวไข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กะการัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงกวิสรา ดวงวงษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อ่อนโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กชายฐานพัฒน์ หาญรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ลานจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงธนพร ศรีพรมมาส
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงบัญธิตา บุมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา คำแพง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กชายฤทธิเกียรติ มลทาทิพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กชายวรจักร ไพรทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายวัชรพงษ์ ตรีเสิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงศศิธรณ์ กลีบบัวทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายสุรชาติ กิติพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมสี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายกิตติภพ ทองสอาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กชายชินวัตร ก้อนคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันอิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กชายภัทรพล อยู่ยืน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายวรายุทธ์ โรยพริกไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ นาคดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายสันติ ทวีที

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายอนุพง แก้วจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงแพรวาวดี โสมทิพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายกิรุวัฒน์ อนันตบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ ดีสะท้าน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายกฤษฎา ยูพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายกฤษณกร ปลาคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงฐิติยา พรมตู้
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายธีรพัฒน์ มาทัศน์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายนันทิวัฒน์ หมู่หมืนศรี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายปราโมทย์ แสงสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายวัฒนา สัจถา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงอัจฉราวดี กวยคำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายกนกชัย จันหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

จงทัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กชายธนพร นามวิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงปณัฐดา จ้อยจำปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายพีระวุฒิ ศิลาคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มารอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ หล้าน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงกนกพรรณ ยางศูนย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายธีรดนย์ มารอด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กชายธีระยุทธ์ พาหา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายพงศธร ริมทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กชายรธีภัทร พาหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ส้อยคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายสิงหะ เทียมเพ็ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายโภคิน กำจัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงกชกร แก้วโยน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤาชา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

ศิริเจริญสุข
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายชนากานต์ แซ่ภู่
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายธนกฤต จันเพชร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายธนกฤต อินปริก
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายธีรยุทธ ชมมา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายนพดล ข้องคาน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงนุชนาฎ บรรดาสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงพัชรพร จักรคราม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายพิชัย มาต่าง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เหง้ากันหา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายภูมินทร์ อินทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กชายภูวเดช มีคาร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงรัตนาพร คณเกณฑ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงศิริจันทร์ สีสันงาม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายสุรวีร์ ธรรมธุระ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

จันเกตุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงสุกฤตา ผิวผ่อง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายอภิสร สิงห์สวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กชายเดชิษฐ์ ธรรมธุระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายปยวัฒ ขวัญหมอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายพงศ์วิชญ์ พึงทองคำ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงพัชราภา พลไชยา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงพิชญา สันเบ้า
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายรัตนเดช พรหมจรรยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายวัชลกร รังษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายศุภมงคล ตันตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงสุภารวี ปราบโจร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงอมราพร สีสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคตะบิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไวว่อง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กชายชลวิทย์ ยูพา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กชายนครินทร์ ทองแพง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กชายนราวิชญ์ มาลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงนิรวรรณ พินธุนิบาต
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงอาภัสรา สันเบ้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พงษ์พัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงณิชา ขาวมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายพีรวิชญ์ กะกุคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ส้านมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงวรนุช มาคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงวรรณิษา ชาอุ่น
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงสุทธินันท์ แคนดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายสุรชาติ ชาอุ่น
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงอชิรญา นาพิมพ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงเบญจมาศ กิจการ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กชายกล้าณรงค์ ส้านมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชาอุ่น
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงชลธิชา สมไสย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะดวง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงณัฐติรัตน์ พงษ์สระพัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๓ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายณัฐพล ดีภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงดาราวดี สอนสุภาพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายตะวันฉาย คำผัด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงนันธิชา โหคำดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงนันธิดา แสนอินไล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายบวรพิทักษ์ จันทร์เพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงปณิสรา สินพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงปรายพิณ คำนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กชายปรเมศวร์ สีสิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายพยุงศักดิ

์

เรืองรังษี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงพัฒน์นรี ปลาคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ เหมือยสารี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงรมัณยา โสพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงสาวิตี ชินนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงสุมิตรา ทองบาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงอาริสา ปอสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายเมธัส คำจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายไตรภพ หาญรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงพราวนภา ลำใย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่จันตระกูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายกฤษฎา แสนธรรมมา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายพงศ์พล ขันตี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พิเศษฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงวนันญา ลือกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงประกายรุ้ง มะโนทน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายบัญญวัต สียา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงสิรินภา กับคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กชายจตุคุณ ดวงสา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กชายณรงค์ กันตุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายธันวา บุญพรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กชายนพกฤษ อะฎะวินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงสิรามล กงบิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร เสริญไธสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กชายเตวิทย์ ผิวผ่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๔ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงกัลยา ใจเย็น
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูขาว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ ราชมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กชายพีรวุฒิ สุขเกษม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงรุ่งเทียน ผิวอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายอธิวัฒน์ ยศปญญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กชายเอกรินทร์ คำสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กชายชาญณรงค์ ศรีทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายธีรยุทธ ตันยศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายปณณทัต ทองวัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กชายปณณธร ทองวัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายพงษ์เพชร ผิวอ่อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กชายศิริชัย พานผง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงญาดา เพียรชนะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กชายธนาวุฒิ นาควินัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กชายศักดินรินทร์

์

รอดแสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงสวรส บุญกำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กชายสุรบดินทร์ นาไชย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หาเวียง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายไชยวัฒน์ คูณโห
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กชายกฤตยชญ์ กังคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงชฎาพร แซ่ตัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายทัศนพจน์ รินวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายธนากรณ์ เกษี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายธีรภัทร ทองจอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ใจอดทน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงรัตญา นามดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่อึง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงสุรีวัลย์ ชนะแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายภูวดล เหมบุรุษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายปฐวี มีบัวทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายชยณัฐ จุมศํกดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายวีรภัทร เทพไกร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายทรัพยสิทธิ

์

น้อยปดชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายนัฐกานต์ จันเตือย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงพรนรินทร์ ทรงราษี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงสุธัญญา กาคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายธีระพล ยะพา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงนัฐชมน บุญกำเนิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงแสงสุรี เกวิรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๐

นายกัณหา เจริญใจ
๑/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๑

นางกิมบ่วย ทุมทา ๑/๐๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๒

นายกี ปอสิงห์
๐๑/๐๑/๒๔๘๓

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๓

นางคำผ่าน แก้วจันทร์
๑๘/๐๗/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๔

นางจูงจิตร สุขศรี
๑๐/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๕

นางสาวดวงใจ ไกรศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๖

นางดอกไม้ คำดี
๑๖/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๗

นางทองฤทธิ

์

คำน้อม ๑/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๘

นางสาวทิพย์วรรณ จำคำ
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๒๙

นางนงคราญ ปอสิงห์
๓/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๐

นายบุญจันทร์ จำคำ ๑/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๑

นางบุญเพ็ง ตุ้นทรัพย์
๑/๑๒/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๒

นางประมวล ศักดืดี

์

๑/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๓

นางปราณี มณีวัน ๖/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๔

นางปวีณ์นุช ชูมา ๓/๐๖/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๕

นางผาย ขวัญต่อ
๓/๐๑/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๖

นางละมัย ทองวัน ๑/๐๑/๒๔๙๐ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๗

นางสมัคร แก้วอำ
๑๐/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๘

นางสายทอง ปลืมบุญ

้

๑๕/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๓๙

นางสุภาศรี ทับทา
๑๔/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๐

นางหนูทอง มะโนน้อง ๙/๑๐/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๑

นางหนูพิน

่

บุญเมฆ
๙/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๒

นางแหล้ คำชด
๑/๑๐/๒๔๘๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงจิรภิญญา อาภัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายณัฐภัทร พรหมเดช
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายธนาคิม นาดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีเพชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงยุภากร พรมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายวิชญะ อินตา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายวีระเทพ กงกิจ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงสุพิชชา บุญเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงอรกัญญา กันปาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงแก้วจาริณีย์ ปองท้าว
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายพงศ์ฤทธิ

์

นาดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายศุภโชติ อินธิจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายอุปการะ อุปรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงธัญพิชา พักกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายวาทิต จันทะวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายศุภกฤษณ์ ทองสี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายอลงกต ศรีศิลป
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายวรภัทร ปูอ้าย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงปวีณา ทองจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๒
เด็กหญิงประกายดาว มักทา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ใสสะอาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงสุพัตร์ตรา บุญโฮม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงเบ็ญจพร ทุมมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กชายธนโชติ โภชนุกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เบ้าอาสา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กชายธนกฤต เสนา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กชายนัทธพงศ์ สายทองมาก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงปยะฉัตร ภิรมย์เอียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ตุดตะเวช
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กชายภูติวัฒน์ อยู่เพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นนาก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงวรัญญา พลบัว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ สุนลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงสิรีธร รักเสรีไทย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงสุพรรณษา แสวงดี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กันเจิม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายเอกพล สุขไคล้
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กชายคมกริช อินปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงบุษบา บุบผาถา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ กันเจิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

มีจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายอนุภัทร แสนประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายอวยชัย ทองแจ้ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายทรัพยสิทธิ

์

วิจิตรปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายนิธิกร มณีวรรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กชายเกษมพันธุ์ น้อยแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ อุดอ้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กชายพีรพงษ์ ผิวมา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายวรวุฒิ พันธ์สุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงสุภาพร จำปาหล่อ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงสุนันธา แสงทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายกฤษดา พูลยอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงพณิดา ทองสอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วกก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ วิชัยต๊ะ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ ทาสาลี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายธีรพรรณ แสงศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายนันทการ สิวหงวน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายปราโมทย์ แมลงภู่
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กชายภาคภูมิ ทองมา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กชายหรรษา คำอาบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงหัทยา กล้าหาญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กชายจีรพงศ์ หินนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กชายธีระพงษ์ กาญจนรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กชายอนุภัทร ลุนอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงยุวธิดา กาญจนรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คำพิกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายธีรเดช ท้าวเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายศิริพงษ์ แก้วกุลบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากกแก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ยมหิน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงชุลดา อินทะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายธนกฤต หนูกลิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายอัศฎาวุฒิ หงษ์เจริญศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กชายพันธวัช งามฉลาด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายณัฎภูมิ ซุ่ยอาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายธนาดุล พิมพ์สิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงบุตรษกร คำสามปอน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา พาแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายปรัตถกร ศรียงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กชายปาริวัตร สีมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กชายอัตรพล รินรักษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายธนกฤต จันทราชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายธนวันต์ ทองหนัก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ็ญทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายธีรพงษ์ กันแต่ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กชายยุทธณากร ซุ่ยอาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ เมียงไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงวรรวิสา คำสามปอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายสุพจน์ จันทร์เพ็ญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงพจนา ทิมให้ผล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงพจนี ทิมให้ผล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทอดอาจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายวิณัฎฐ์ พรมพักตร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กชายศักดา โสมบุญมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์บุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงอิงดาว คำเฮ้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กชายปราโมทย์ เลากว้าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงทิติยา ตุ้มทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงภัทรา โสมบุญมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กชายมนัญชัย ชูแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๓

นายสันติโชค สังข์ทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงสุธิดา ฉิมมาลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
วัดปากห้วยขอนแก่น

 

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายตะวัน โนนสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงปยะพร ว่องไว
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กชายพีรทัต กำมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ พวงแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงมันฑนา พรมสุนทร
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายสุริยชัย ธงอาษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา แสงอร่าม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

สังข์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงชลธิชา พาแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ คำมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายนิธิพัทธ์ พ่วงสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงปนัดดา ดีนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงปทมา บุญเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ผลจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงวรัญญา คมแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายอนุภาพ อินทร์ปาน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายอรรถพร เบาะทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายจิรภัทร ศรีโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายณเดชน์ เสียงเพราะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายธันวา โพชะนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายธีรภัทร พ่วงสัมฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายวัชรพล เพชรบูรณิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์เม้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงสุนิสา ชนะพัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงเมธาพร บัวเย็น
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงฐิตาสิรี เมืองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายนฤดม อุดทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายปยะโชค เสืออินโท
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงพวงเพชร สืบสาคร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายพินิจ พ่อค้าช้าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ์ มาเทศ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงพีระดา สาน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไฉนงุ้น
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายสรยุทธ เวียงทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ แนนไชย
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงอิสริยา พาแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงเฉลิมพร ศรีสุวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงชิตาภา รักษาบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงพัชรดา เกษามูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงพิมชนก สีสอนการ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงวรัชญา บัวฝน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กชายวัชรพนธ์ นิรันดร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๐ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายอิธิกูล นิลหัต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงเนตรนภา ต้อนรับ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายกิจธะนะ แก้วไชยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายชูเกียรติ สาน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ภู่สุวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กชายนนทศิษฎ์ ตุลสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กชายพัชรพงษ์ ชัยรักษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายภูชิชย์ วิธุรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงวรรณิภา โพธิเหลือง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา พรมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงณัฎฐิกาจ์ พรหมศิริ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงณัฐภัสสร เหง้าฝอย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กชายภัทรพล ทองทึง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กชายมานะชัย แสนรัก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายอิศรา บัวแดง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุดดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายทักษ์ดนัย คุ้มมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงปนธิยา แปะซา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงชลธิชา มาตมูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงนภัส บุญยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กชายนราธิป คมสัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายพีรวัฒน์ กองสงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายภูวนาศ กำจัดภัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ คล้ายมณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายสุรวุฒิ สมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กชายไชยานันต์ จันทร์นาค
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงชมพู่ นนทิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กชายชีวเทพ แร่เงิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายทนธร กองสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายทเนตร เลิศพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงนฤมล บุบผา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายภัทรพงษ์ ปุริมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงสุชัญญา กำศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงสุมินตรา สามารถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปดชา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๑ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พิมประไพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุตราช
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงชนาภา ชัยงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กชายธิติภูมิ เจริญพุฒ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กชายนิพนธ์ บุญมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงพัทรสุดา เลิศพันธุ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กชายอภิชัย ภารพี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เรณู
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงเพชราภรณ์ ชัยสุนทร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ กองตา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงชลดา หารโงน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กชายวีรภัทร ภักดีจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงอริสรา แพงพงษ์มา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายนพรุจ แสนคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงปริญญาพร แสนพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงพัฒน์นรี สิงห์เถือน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงพันธิตรา มันเหมาะ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ มะลัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงญาณิสา ขุนเกียม

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญนำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายเอกอรุณ สีหาบุญลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงกนกกาณต์ ชูศรีโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายกฤษณะพล ก่องขันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงปริยากร ชุมแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นกคุ้ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ทองแดง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงนิตยา วงษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงปยะพร ศรีสว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงวรัญญา จันทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กชายอนุชา ไกรสิทธิรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายนัฎฐพล นวลเกตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายศุภฤกษ รูปคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายชโยทัต จันละ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กชายนพรัตน์ จันแปงเงิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายนราวุฒิ ปานคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงนัฐธิดา รูปคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุขเสมอ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ นันทรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงเกวลิน วงษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงธารทิพย์ โพธิไชย

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายธนภูมิ ปองท้าว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปองท้าว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กชายฟานโค คือแฟร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กชายมิชาเอล คือแฟร์
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายโมเคน อีเบเล่โนโค ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงนภัสสร แตงทิพย์
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ นาทอง
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กชายพงศกร พวงแสน ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายพิพัฒน์ ข้อกูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีนวล
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายศิวกร พรมตา
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายสุขเดช ด้วงมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายกนกพล จูสัน

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์เรียน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายชินภัทร พุทธวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงศุกร์ทิสา หลอดทอง
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงกนกอร หมวกชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุส่ารัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงกฤษติยา สุทธาใจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ตาแล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงกิตติยา โครมคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายจักรพรรณ จันทร์เม้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ปานเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายชาญวิทย์ แพงทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อินทร์มงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงณัฐชา มิสา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กชายณัฐพล เกษามูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๓ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายณัฐวรรต ลีราช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงณันทิยา มารอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงณิชกานต์ แทนจำปา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กชายทักษ์ดนัย สาระ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายธีรพงศ์ สงสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงนภาดา มุ่ยพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายนรวิชญ์ กงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายนวมินทร์ อ่อนขวัญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงนัดธิดา วงศารี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กชายปยะภัทร์ สุริยะน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงพรประภา ปานสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงพิกุลแก้ว มามาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงภาณี เลารพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ เทียนทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายมนตรี แสงเดือน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สร้อยมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงวริลดา วิรัญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงศศิธร ล้อมแพน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงศิริญญา นาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา บัวภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงสุกุลรัตน์ จักรคราม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายอดิเทพ ขวัญล้อม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายอดิเทพ ดีนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายอนุรักษ์ ตันทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงอรทัย สิงห์ทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงอัมพิกา บุดดาคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายอโณทัย สุมาดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วนุช
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงขนิษฐา พรหมมูล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงจิดาภา พวงพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงจิตตา พรมยอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายชัชฤทธิ

์

ยอดพินิจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กชายทิวธง อินแนน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงรัตนา มาดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงวนัชพร แก้วชาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองจันทนาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงศศิภรณ์ ร้ายสาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายศิววงศ์ นามวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายสิทธิโชค วงษ์คำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงสุพิชชา สงวนสิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ มาวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายธนายุทธ ชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๗

นายศรัณยู รักษาบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๘

นายขจรศักดา แก้วสาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๓๙

นายชลสิทธิ

์

สิงห์ไหว
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๐

นางสาวญาณิศา ศรีใสยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๑

นางสาวณัฏฐณิชา เบ้าทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายณัฐศรุทธิ

์

บุญคล้าย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๓

นายตุลย์ คำยิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๔

นายธนวัฒน์ หาญรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๕

นายธนาวัฒน์ คำโฉม
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๖

นายธีรภัทร กำมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๗

นางสาวนฤมล บุญทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๘

นายนัฐวุฒิ เมืองกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๔๙

นายพิชชานนท์ นิกรถา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงพิยะดา พงษ์คำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๑

นางสาวมณีรัตณา พรมพักร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๒

นางสาวศศิวิมล พงษ์สกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๓

นายศิลาวุธ คำภีร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๔

นายสิทธิชาติ สีหานาท
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กชายสิทธิพร มีลาภ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๖

นางสาวสุณิสา กำมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๗

นายสุดเขตต์ พลกัณฑ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๘

นายอนุวัตน์ ชัยวรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๕๙

นายชลสิทธิ

์

สร้อยมี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๐

นายวีรวัฒน์ พลกัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๑

นางสาวสลิลทิพย์ แก้วนคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๒

นายกิตติคูณ งอกขึน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๓

นายจตุรพัฒน์ บุญสารี
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๔

นางสาวจุติพร เรืองศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๕

นางสาวฐิติพร แร่นาค
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๖

นายธนาวัฒน์ ทนทาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๗

นางสาวนันทนาพร อุ่นอุ้ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๘

นายนิพนธ์ ตาหยอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๖๙

นางสาวนิภาวรรณ แสนเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๐

นายบุญไทย อ่อนนิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๑

นายภาณุพันธ์ พาพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๒

นางสาวสายธาร แก่นเสาร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๓

นายสิทธิกร สิงห์กวาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๔

นายเถลิงรัฐ กุนโทบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๕

นางสาวแสนแก้ว นครศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๖

นายไชยวุฒิ กาญจนรางกูร
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงกรวิภา ประทุมตา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายกฤตยชญ์ แสนคาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายกิติพงค์ กะริยะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายคุณานันท์ ยงคำ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงจิตรานุช ยินดีขันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงจินดามณี สายบุญชู
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายณัฐพล บรรเทา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายณัฐพล แสนเรืองเดช
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ลาภสถิตย์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ ทองสุข
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงนิยาวะดี สุดทะ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายปฏิภาณ กันหาชิน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงพิจิตตรา วงษ์แหวน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กชายภัคพล ดอนหม้อ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายภัคพล สุวรรณไกรษร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายวีรภัทร คงคาน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กัวกำจัด

้

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงอภิญญา กึนทอง

้

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายคมกฤษ น้อยมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงฐิติมา รักก้อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เกตุสำเนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงณัฐชนน วัฒนศัพท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดาวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กชายนิธิกร สินชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กชายภานุพงษ์ คันภูเขียว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ติสันทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ เหมือนคล้าย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายศตายุ เทียงแท้

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงศิรินธร พรมคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กชายศุวิล หาญเวช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กชายสมเกียรติ โสนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงสิริวิมล คลีเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กชายอนาวิล บุญช่วย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายเทวฤทธิ

์

มารอด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายเอกราช ศรีภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กระวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายฐิรพล มีจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ลาภสถิตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงเบญจริษา มะปรางกำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงกรกนก สมสร้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กชายกฤษฏดางค์ พรมมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กชายกันทรากร จันแก่น
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงจิราพร พรมมาอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ กำด้วง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญสิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงดวงพร แก้วอุสา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงปนัดดา รักก้อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายปรัชญา อำมะลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายวานุทิตย์ ลอยเลือน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายวิชิตชัย ยงคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายสกรรจ์ จันทร์แว่น
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายสุชาติ เทียงจันทร์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

รัตนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายบรมเดช กะวี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงพฤกษา ทาปุย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กชายพลากร พันอะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คล้ายผา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงสายฝน ปญญาพูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายเกสรา เพชรนันท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายกาจพล พลกัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายธนดล นรพิมพ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงบุษราคำ ทำสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๐

นายสงกรานต์ ทองนาค
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายสุทธิกานต์ แถลงกัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายสุทัศน์ เพชรนันท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายสุนทร พรมพิราม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงเตือนใจ แก้วอุสา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงกิตตินันท์ ไขคำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายนธภูมิ จันทาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายภูริทัศน์ ดวงแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงลลิตา แตงศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงวรัญญา พันจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กชายอนุชา ตันสูง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กชายอิสรา สุขคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กชายปริพัฒน์ แสงหาญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กชายเจษฎากร ขวัญหอม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงไอลดา ปญทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายกิตติพงศ์ สีวันดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายยอดขุนพล มีเดช
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา ครสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงกันยา สายจันทร์ยนต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายกิตติพงศ์ ชัยโฉม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายชานนท์ ทองเหลือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายตะวัน ขวัญสูตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน สิงห์สุงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร นามวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงผกายดาว อุดสังข์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เสือโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ ปญญาประสิทธิ
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงศรัญญา คำกิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กชายสมบัติ แก้วปน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงสุนิศา ศรีแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กชายเกียรติยศ ธรรมเรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายเอกรินทร์ สุขสอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงใบเตย ทองยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา สุดจำรอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงชลธิชา กาสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายณัฐพล ธารีจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายณัฐวัตร วังคีรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กล้องกำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วังคีรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายวรเทพ ปดทุมมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายวัชพล หมวกชา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายวุฒิชัย วิชาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายศรัลย์ ภูน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายศุภชัย ใสหนองเปด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงเกลวลิน พิมพ์แผลง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงกุลปริยา สักพุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงณัฐดนัย ทองทัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๘

นายดัสกร คำเหล็ก
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กชายธนชล บุญทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงธนพร เลิศชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงปยวรรณ ประดับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายพงษ์เพชร เสียมสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายพรหมนิวัฒน์ หารคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายวัฒน์ธีระ หารคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กชายสุรดิษ ปลอดภัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กชายอัครชัย เหมือนสวรรค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๗

นายกฤษณะ มูลทองโล่ย
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๘

นางสาวกัลยา เมืองเชียงหวาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๔๙๙

นางสาวธัญลักษณ์ บัวอ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายนัฐวุฒิ พาแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงปณิดา อินทร์คำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๒

นางสาวพิมผกา ปนมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงรัตติกาล สร้อยมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายวุฒิชัย กำมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๕

นางสาวศศิธร ขุนเทพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงสุภัทรา พิมพ์ดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายอนันต์ น้อยเมืองคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๘

นางสาวอารีย์รัตน์ นวลสวาท
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๐๙

นางสาวเปรมฤดี ศรีคำแปลง
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๐

นางสาวแพรวพรรณ จันทร์เตือย

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๑

นางสาวปรียาภรณ์ เมืองคูณอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๒

นางสาวอรจิรา กรวยทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๓

นายณรงค์ฤทธิ

์

เมืองมิง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๔

นายณรงศักดิ

์

ศรีบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๕

นายณัฐพงศ์ กังวลงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๖

นายทวีศักดิ

์

ขุนเทพ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๗

นายวุฒิพงษ์ หมวกชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงจิตรลดา ทองบุญตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีวิลาศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายธีรภัทร ดำสนิท
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงปริญญาพร อุ่นมีศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงพนัดดา เนาว์สุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงพัทธระวี ศรีสุธรรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายรามิล ไกรคง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ โสประดิษฐ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กชายวุฒิพร บุญพิมพ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กชายศวัสกร เรืองฮุย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กชายสุทัศน์ อินทร์สอน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วกันหา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงอังคณานิตย์ พอคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กชายเตชินท์ อินทร์เปยม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แถวบุญตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายนวภูมิ ศรีษะบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ช่วยชู
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายพงศพัศ ศรีผ่องใส
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กชายพัชรพล สีปอ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมศรีชอบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิเศษสรรค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๐ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายเอกฤต ศรีบุรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายกิจติชัย จันทะคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กชายชนาธิป เพ็ญศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กชายณัฐพล จันทะมุน
๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กชายธนกฤต โสประดิษฐ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กชายธนภัทร ศักดาพิทักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายพงษ์ดนัย บัวใหญ่รักษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงมณีรัตน นิคมภักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงศศิประภา บุญมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงอภิญญา ใจหาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๐

นางสาวณํฐชยา กรานเคารพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๑

นางสาวธารานันท์ กมลรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๒

นางสาวนริศรา อำแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๓

นางสาวพรพิมล อยู่กลัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๔

นายพลวัต โพธิรุ้ง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๕

นางสาวพัชรา พรมใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๖

นางสาวพีรยา สีหะวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๗

นางสาวมลฑิชา บุญพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๘

นางสาววิมาฎา โกสาวัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๕๙

นางสาวสุธาทิพย์ อินทร์สอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๐

นางสาวอริสรา สิงห์อุดร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๑

นางสาวอะโนชา ศรีบุรินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๒

นางสาวเขมรินทร์ ศรีอินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๓

นายณภัทร กันภัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๔

นางสาวณัฐธิดา กันธุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๕

นางสาวณัฐวรรณ กองแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๖

นายพนา จิราพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๗

นางสาวพิชญาพัน หิระนิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๘

นายวินิจ สุริยากำเนิดแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๖๙

นายสุวิทย์ นามปญญา
๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๐

นางสาวอังคณา โพธิรุขา
๒๕/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๑

นายกฤษฎา หุ่นทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๒

นายธนภัทร แก้ววุ่น
๐๔/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๓

นายภานุวัฒน์ เผ่าพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๔

นางสาวมณตการ มุ้งภูเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๕

นางสาวกฤษณา ปอมสีผ่อง
๑๐/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๖

นายกศิชา สะดา
๓๑/๐๑/๒๕๒๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๗

นางกัญวิดา สะดา
๓๐/๐๖/๒๕๒๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๘

นางสาวจง ศักดิเจริญชัยกุล

์

๓/๐๔/๒๕๒๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๗๙

นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๒๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๐

นางจุรีพร ศรีธาดา
๒๗/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๑

นางชุลีพร หม่องอิน
๑๗/๑๐/๒๕๑๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๒

นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล
๑๗/๐๕/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๓

นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ๑/๐๓/๒๕๐๙
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๔

นายนพพร จันทะคุณ
๕/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๕

นางนันทิยา คำสิงห์
๖/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๖

นางนาที เทียนเหลือ
๒๕/๕/๒๕๑๐

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๗

นางนิตยา แก่นนาค
๒๗/๑๑/๒๕๐๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๘

นางสาวพจนารถ แก้วยศ
๑๘/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๘๙

นายมณชัย กองเงิน ๖/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๐

นางมณิสรา เสตา
๒๑/๐๖/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๒

นางรัชนี เหลืองทอง ๘/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๓

นายรัฐภูมิ เอียมรอด

่

๔/๐๖/๒๕๓๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๔

นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร ๓/๐๑/๒๕๐๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๕

นางสาววราภรณ์ สุนลี
๑๖/๐๗/๒๕๒๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๖

นางวันเพ็ญ จุดาศรี ๒/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๗

นางสาววิชิตา โฉมอุดม
๑๓/๐๗/๒๕๐๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๘

นายวีระพันธ์ เกตุพันธุ์

๑๖/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๕๙๙

นางสาวสกุณา แก้วทะ
๕/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๐

นางสกุลดารา กองแก้ว
๒/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๑

นายสมาน ดอนชมไพร
๑๕/๐๖/๒๕๐๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๒

นายสาธิต ศรีสด
๑๘/๐๕/๒๕๑๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๓

นางสาวสิริภา สงคราม
๑๘/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๔

นางสาวสุดสงวน แสงก้อน
๒๔/๐๘/๒๕๑๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๕

นางสาวสุนิษา อาจล้อม
๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๖

นางสาวสุมาลี บัวพรวน
๓๐/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๗

นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์
๕/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๘

นางเตือนใจ สัจวาท
๒๙/๑๑/๒๕๐๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๐๙

นางเตือนใจ อินทรศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๐๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๐

นางสาวเพชรลดา กำมา
๑๔/๐๙/๒๕๒๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๑

นายชัชวาลย์ ศรีเวียง
๐๑/๐๗/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๒

นางทองพูล กุลแจ่ม
๐๑/๐๑/๒๔๙๕

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๓

นางบัวพันธ์ ชาอามาตย์
๑๒/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะกล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงกมลชนก ตาคำชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงกมลชนก เลือนยศ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ กุลสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงกมลวรรณ เพชรกันหา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ กมลเสถียร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงกฤตพร ไหมเหลือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายกวินเทพ บุญมาคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วม่วง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงกันยาวีร์ นารินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงกาญจนา ช้างอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายกิตติกรณ์ คำภีระ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายกิตติชัย จันทร์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ เปยมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กชายกีรติ บุญเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงกุลจิรา ขวัญพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายก้องภพ อุทัยวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กชายก้องภพ

ไพรสวัสดิ ณ เชียงใหม่

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๓
เด็กชายก้องเกียรติศักดิ

์

ทับเกลียง

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กชายคณาธิป แก้วเบียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงคีตภัทร เขียวแข้
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงจรรยพร จันทร์เขียน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงจริญญา นามโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงจอมขวัญ สีหะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ทาแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงจิรวรรณ กอนมล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายจิราคม ทองเกิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงจิราพร เบ้าหล่อ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ วังคีรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายชญานนท์ บุษบก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงชลธิชา สิงหา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายชัยชนะ ศรีจริยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายชาญณรงค์ ทิมสุนทร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กชายชิตษณุพงษ์ กลินใจ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายชินราช พิกุลทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงชุลีพร จันทะอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงฐณิชา คำแจง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงณัฐติมา แก้วยม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายณัฐภัทร หอมละออ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สายบุญตัง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายณเศรษฐ เฟองฟู

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงดารารัตน์ กันเจิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายทรงกลด ผิวอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงทิษฎยา สายจันอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายธณายุทธ์ คำยง ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายธนกฤต ศรนารา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงธนพร เพียซ้าย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายธนพล ทรงพุฒิ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ แจ่มคง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงธนวรรณ น้อยมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กชายธนษิณ สังข์ไชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายธนะศักดิ

์

แก้วจบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงธนัญชนก จันเขียน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงธนัตดา จันทร์ฝาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายธนากร แก้วเสริม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายธนาคิม ถาลายคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงธนาภา เชืออินทร์

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันเขียน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงธาริณี กันดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มานะนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กชายธีรชาติ
ธนากรพิพัฒนกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

อินไข
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายนทีธาร ขจรไพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายนพรุจ แก้วสีแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงนภัสนันท์ จันทร์พุทธา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายนราธร พรมภักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงนริศรา ชุมวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงนัฐสุดา จันทร์พิลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กชายนัทธชัย ศิริเลิศวิมล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงนันทิพร บุตรศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ ขวัญเวียน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายนาคิม ทองพัด
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงนิพาภรณ์ แก้วอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายบุญมาดี กิทำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงบุณยาพร ลำพึง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายปกรณ์เกียรติ วันเรือน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กชายปฏิพล กลมกล่อม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงปฏิมาวรรณ น่วมเจิม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงปฐมภรณ์ แก้วชม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงปทิตตา มีทวน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงปพิชญา กบิลพัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงประภัสสร อาจสันเทียะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงประภาพร ทองเพชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงประภาศิริ กลันจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงปริชญา กอบุญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงปริยากร ราชพรมมินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายปรุฬห์ แก้วอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ สีหะวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ จันทร์ผ่อง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงปณฑิรา ทิพประโสฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กชายปยวิศค์ สุวรรณศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายพงศธร นามมะทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงพรนภา ด้วงพิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงพรวลัย ทองเยิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงพัชฎาพร ไชยะปะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายพัชรพล พยับศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ช่างสลัก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงพัชรี ทองยอด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุกิง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กชายพิมุกต์ ทองพัด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กชายพีรดนย์ บุญยิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่หลอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แพงพงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ พลราชม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงภรภิญญา กรมกอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายภัทรพงศ์ กองพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กชายภานุพงษ์ นวลเกตุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กชายภูมิภัทร กิติพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงมณิสรา จินดาเครือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กชายรชต ทองเกียรติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ชมไกล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ กงยัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงรัตติยา ปอมอุ่นเรือน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ก้านบัวแย่ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กชายวัชระ วังคีรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายวัชระ เบ้าสารี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงวันวิสา ชัยวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงวันวิสา วงศ์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงวารุณี ศรีอภัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายวิทวัส สาอ่อน ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แก้วเหลียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายวีรพร คุสิตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายวีรวงศ์ แก้วทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงศรีริต้า บุญสงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงศศิธร ทาราช
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงศศินิภา ตุลสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล สายคำติง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายศักดิธัช เชนยะวณิช
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงศิริณา บุตรโยจันโท
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงศิริรัตนา ดีจอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กชายศิริโชค จิตบวร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงศุชาดา ฟกแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กชายศุภณัฐ ทองโปร่ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ จิตนันท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงศุภสุตา ปาสีทะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายสรวิชญ์ นวลสวาท
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายสราวุท เสริมผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงสาวิกา ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายสิกขรินทร์ อมาตยกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ ตรีพยัคฆ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงสุดธิดา แสงแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายสุทิน ดีจอม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา หงษ์รักษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงสุพิชชา แก้วโสตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงสุภนิฎา อภัยจิตต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร กองเตย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงสุภาพร พลับพลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงสุภาพร ศรีจริยา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงสุภาวิตา ปาระวัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงอชิรญาภรณ์ นาคดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงอรัญญา บุญส่ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงอริญชยา อินสอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงอัญธิชา แก้วละมุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กชายอิทธิพล แก้วแย้ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงอินทรานันท์ ขวัญสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ศรีสด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงเขมวิกา สุวรรณขิน ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงเชาว์ปรียา อภิสิทธิยศกุล

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กชายเดโชชัย หล้ามะโรง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กชายเตโชดม สายแก้วดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กชายเปรมทัต กายแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงเพชรลดา กันตีฟอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กชายเมธาวัฒน์ ถินสำอางค์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงแก้วกาญน์ เชียวสุวรรณโชติ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ กินูนย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงกนกรส เกษร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กชายกฤตพจน์ ใต้ระหัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุต้น
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงกันต์หทัย คำเนียม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายก้องภพ ทองเทา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กชายคณิศร ภู่ทองดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงจันจิรา แซ่โค้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กชายจิรพัฒน์ สินธุเสก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กชายชยพล พวงคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กชายชินวัตร เชียรสระน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กชายชินวัตร เรือนแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กชายณภัทร พรมหาลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ดีโสด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตู้เพ็ชร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนพันศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กชายณัฐศาสตร์ วงษ์ษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กชายธนกฤต ปลังศรีทรัพย์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กชายธนากร หลวงวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กชายธีระวัฒน์ ภักดีสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กชายนที ใจแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงนรภัทร กอนมล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงนราทร แก้วเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายนิติวัฒน์ พรรณา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แสงอรุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงบุญศิริ ประพฤติธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงปติมา จันกัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงปนัดดา กุลเกลียง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงปริชญา บุญเพ็ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กชายพงศธร กิด่วน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงพรประภา จันทร์คูณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงพิชญาภา ทาสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กชายพิพัฒน์พงค์ วันชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กชายพีรพล แก้วกุย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายภาวิทย์ จันทร์นุช
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กชายภูวไนธ์ แซ่พ่าน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กชายรัชชานันท์ ไพจิตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กชายรุ่งเพชร วงค์ใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๘ / ๔๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงลักษิกา ดีกล่อม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงวริศรา มีพยุง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงวริษฐา เจ็กมีทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กชายวรเวทย์ ฟกปลัง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กชายวุฒิชัย ยงกองมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายศักดา อ่อนสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายศุภกรณ์ ทองจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายศุภกฤษ ทองหลัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเข้ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายสุรวิชญ์ วันเมฆ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายอดิศร วังคีรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงอภิสรา ผาลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงอรพรรณ วังคีรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ ขันทะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ พิมพ์ไพบูลย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สายคำมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงปนัดดา และภูเขียว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายพรเทพ สว่างแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงภัทราพร โชตินอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงรัตนากรณ์ จันยูร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กชายวัชรากร ทองชัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายอัษฎายุธ ทองแจง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายธนภัทร คนลำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กชายพิริยกร มาแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กชายพิสิทธิ

์

คุ้ยเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงภัชรินทร์ ชินจักร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงมุขธิตา แก้วพิพิษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายสิทธิกร ทองจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายสุรกิต ภักดีเถือน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายสุริยะ แพทย์ไชโย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายอมรชัย สายคำดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายวุฒิไกร ขาวบาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา พิมเสน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๙ / ๔๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายกฤษณะพล โคตะสา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายชัยยุทธ์ ศรีจริยา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วันยศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนสุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร วงกรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายพีรวัฒน์ ทองกลึง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายพุธ สีเลือม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงวิภาวี พิมสอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงวิมลยา พิมสอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กชายสินฐเศรษ สายบุญยัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงสุพิชชา เมืองพรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์ถิน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา สอนจันสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กชายคนาธิป จันทร์วิเชียร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายจรัญ สายคำติง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงญานิกา ยอดเกตุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชสนธิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ปยศทิพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กชายธเนศ ขาวเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงนัทธิดา โคตะสา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ทรงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายบัญชา สายแก้วดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงปาณิศา นารินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ อินปาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ คำภีระ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายวัชรวงศํ ครองสัตย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา บุญส่ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กชายปฎิภาณ ศรจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงสิริพรรณ สายวงสอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ นาสิงห์คาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงอณัฎญา สายคำดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายอนุพงศ์ วงเวียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแจ้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงทัมมาริน อินปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงทิพยสุดา สายบุญยัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงบุญญิสา ศรน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงภัสรา ภูศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองกลึง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายไพโรจน์ ศรีมังกร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงกมลพัชร จำปาด่วน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กชายจิตรายุส์ สายสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กชายทรัพย์ทวี คงกลันดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กชายภัครวัฒน์ แก้วคืน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ตองสารี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายวรานนท์ พิมพ์เสนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงหยาดฟา มัทรีย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายอมเรศ ม่วงมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายโกมินทร์ สายคำตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กชายชินวัตร์ คำดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายวายุ ชำนาญเท
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูปูน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายเบญจม์ภัทร จันสีดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูปูน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กชายเอกกวี วันแสนชือ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูปูน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงกรรณิกา พานโคกสูง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงกฤติมาพร บุญกิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินนุชิต
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กชายจักริน ถินลำปาง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงชญาน์นันท์ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงฐิติพร ทองพุก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงธรรญพร มัชเรศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองเปง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงบูรณิมา คำภีร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายปรัชญา แก้วเข้ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ มณีวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายวรวัส แก้วเข้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายวัชฌิระนันท์ สิงห์ชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงวิราภรณ์ แก้วเวียน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงศรุตา แก้วเวียน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงศลิสา อินไข
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายศิวะ ชำนาญเวช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วพวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๑ / ๔๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายหฤษฎ์ สิงหะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงอัจจิมา อินไข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงเมศิกาญ ทองเชือ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กชายจิตรเทพ สีแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภิรมนัด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เหล็กหล่อ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายปรเมศวร์ ยาบัวภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายปยพร อุ่นเรือน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กชายพาณิชย์ แก่นโท
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงภัครมัย กระวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ปญญาสาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายมนต์ตระการ ไชยคุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายระพีภัทธ์ ทบด้าน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กชายลาภวัต เสนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กชายวีรพัฒน์ เลียงกาทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

เลียงกาทิพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายสุริยา มัชเรศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงอรยา ศรีชามก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงเกวลิน คำนัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายชัยชนะ มัชเรศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายณราวิทย์ แก้วเจิม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงทิฆัมพร กิทำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงธิมาพร ผาลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงนิรัชพร นาคแพง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี โนนสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีภูมิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงศศิธร ศรีภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงแพรวา สายคำดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงณัฐมน ราษีทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายทิวทัศน์ แก้วแพง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กชายยุทธนา เทียมทัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงเกศวดี พลแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ยาบัวภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายพลธกร ศรีโสภณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กชายพีระพงษ์ ธูปน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๒ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายอุเทน พวงทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๑

นางสาวจุติภรณ์ พระเอียง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงชวิศา กันยาประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงกรวิกา นวนทัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายกิตติชัย ขันทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงณฐิกา หวลระลึก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กชายนนทชา ฆ้องลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงปทธวรรณ อินอ้าย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายพีระยุทธ จันทร์ทิพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายศิวกร สุวรรณนิตย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงอรุณี นวลตาล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงเจตตราพร กงเกียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ขวัญพุก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงอภิสรา เพชรรงค์เลียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายพีรภัทร์ จันทร์ทิพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา พงศ์เวทิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงญาณิศา ดาหา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายวรกิจ กันเกียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงวรัญญา เงินบำรุง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุมะวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายธีรพงศ์ นวลทัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายนทีธร แสงชมภู
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงพรชิตา ศิริประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กชายวัชรพงษ์ กาญจนะโกมล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงสสิรดา นวลคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กชายสิรภัทร ฉิมมุลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงอมรวัลย์ รินยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงอริศรา แก้วมงคล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายฉัตรชัย ลาสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายณัฐพล บัวผัด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงพรสวรรค์
แก้วประกายทรัพย์ ๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงกฤตพร ทรัพย์โสภณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงกฤษฎิมณี

์

เชนยะวณิช
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายกฤษณ์ มีความสัตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงกวินธิดา พรซิว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๓ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงกัญญาภัค ทองยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญสวน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา ทองจา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายคนัสนันท์ คันธีราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายจักริน กองพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงจันทิรา พิลึก
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ แก้วเจิม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายจิรพัฒน์ ขอพิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กชายฉัตรมงคล เกษรเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายชาติกล้า คำแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กมลรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงญาณิศา กองพล
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงฐิตาพร ด้วงมูล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา นิมน้อย

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายณัฐพล ปูพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กชายณัฐราช เพชรดอนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายณัฐรินทร์ ทองถ่วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กุลเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายดลณภัทร ฟกทองอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายธนดล ด่านรัตนกุล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายธนบดี วันเทียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายธนพัฒน์ แก้วแย้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายธนภูมิ นันทะเกิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ รักก้อน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ เลาไชย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายธนวิทย์ สุภาษิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายธนโชติ อินทมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงธมนต์วรรณ อุดมศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายธวัชชัย ศรีละออง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงธัญสรณ์ ศรีสอน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กชายธีรวุทธ อินปาน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กชายธีราทร หล้าโปทา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กชายนันทพงษ์ แก้วกรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ วันเมฆ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายนิติธร คำอินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงบัณพร เสียงอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ โพธิพิณ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ สายทองดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงปราณปรียา ยาดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงปาลิตา สายอุ่นใจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายพงศ์พัทธ์ กันผง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายพงศ์พีระ หุตะมาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงพรวิภา ทองพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงพัชรพร นครโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายพัชรพล แก้วกิงจันทร์

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงพันธิสา กุลพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ คงสาคร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงพิรญา ภักดีเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายภัทรดนัย สิงคิ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายภาณุวัตต์ กิทำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายภูกิจ บุญเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงมนฑการ จิตรดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กชายรวิพล สุนทร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายวรพิภัทร ธีภูเวียง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์ เดชทองจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายวัชระ ศรีสอนกาฬ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงวิชญาดา รอสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กชายวิทวัส พันเงิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายวีรยุทธ พรมเพียง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เนตรปญจะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายสหรัฐ นกคุ้มนวน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายสิงหา อิมแผ้ว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงสุขใจ บุญมาก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงสุนิษา ทองวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงสุพิชญา ถินลำปาง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงอรทัย ทองสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายอัครัชปรวีร์ รัตนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กชายอัสสชิ แก้วจิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๕ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายเดชนรินทร์ ขำเกือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายเดชอรุณ บุญวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายเมทิน กีจง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ แก่นทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ตีคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงกัลยกร พวงพอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายคัมภีร์ บุญจีน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงคีตภัทร ทองเก่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงจณิสตา บุญกิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กชายจักรพรรณ อนุบาลผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ทองเทา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แย้มนุช
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงชนาภา ขาลสมดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กชายชินภัสร์ กงเดิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กชายณัฏฐพล สุขศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายณัฐนนท์ เลิศสงคราม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เรือนงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงณัฐสุภา จันทะคุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงดารากร แก้วยม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงถลัชนันท์ จันทปลิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงทักษพร พรรณา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายทัตพงศ์ แก้วพวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงทัสมา ตังคาร

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงทิพย์พร กุลเกลียง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายธนภัทร อ่อนหวาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายธนภัทร แก้วยม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายธนาธร กันยาประสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ยศปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กชายธีรภัทร บุตรนาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายนวพล วันทองสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายนันทภพ สายแก้วเกิด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๖
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

โพธิสาสิม

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ โกนบาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มูลทาดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงพรนิดา ทองวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๖ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ สายน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จีเจียก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงพิริยากร ทองโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กชายภูวเดช ท่อนแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงยุวกร จันทร์แจ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายรพีภัทร เชือบุญมี

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายรัชชานนท์ ฤทธิเม้า

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายรัชพล แสงหาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ จำปาแดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายวาริศ กองกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กชายวิริยะ ธัญสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงศรัญญา จันตืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงศรัญญา สุขศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงศศิพักตร์ รักโถ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงศิรินรินทร์ กลินเกษร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงศิริสุข จันทร์ชม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กชายศิวกร เชือบางแก้ว

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กชายศุภรินทร์ เสวิสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ กองกูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายสุกัลย์ วิลาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงสุจิตราพร พลอาวุธ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ คะระนันท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงอภิสรา คลังอาวุธ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงอรดา ทองแบบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงอุษา แสนสีมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงเต็มทรัพย์ คำอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์พุทธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ แสนสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายกัมปะนาจ แก้วทาสี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ กงมนต์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายกิตติภณ สายคำมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายครรชิต ใสยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายจักรพันธ์ จันทวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงจีรนันต์ ขันตรีทัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงชลธิชา แก้วกรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๗ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ผาสุตะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วลอย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายณัฏฐนิช ทองแข่
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กชายณัฐชนน ปูพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กชายดุลพินิจ ยืนสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายติณณภพ พันธ์บัวศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายธนกฤต กียวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายธนดล สีเสือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายธนพัฒน์

์

สิงห์พา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงธัญญาวรัตน์ แก้วย้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กชายธีรภัทร ทองเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงนลัทพร พามี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ น้อยมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงลลิตา เขียวเหลือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงลักษิกา ธรรมชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงวรรณพร เพชรลดา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายสงกรานต์ ปานคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ คำอินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ สารสิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ หมุ่ยแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์ละมูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเพียร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กชายเมธัส กันยาประสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงกชพร ใจเมธา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายกณวรรธน์ ทองยิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงกมลชนก ชูสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงกมลพรรณ หอมจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงกรกมล แก้วมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กัลยาประสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ทองเขียว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงกิตติพร อินคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ พรหมสุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงกุสุมา ครุตประการ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงจิรภิญญา วงษ์คำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงจิรัชญา กิจขจรศาสตร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงชนัญธิดา สิงห์ภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงชนิตา บุญเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช ทวยไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุขมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี จันทร์แซ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายธนสิน ภาคพรหม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงธนัชญา ออมสิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงนภัสกรณ์ ชิณศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงนุจรินทร์ แก้วใหญ่
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงปทมวรรณ จันทร์ดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงพรรษา พิมพ์สาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงพรหมภัสสร แก้วกุลพิสิษฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงพลอยพิม ไรมันน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายพัชรพล ดวงแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายพัฒน์พงศ์ อยู่คง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทาสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายพีรภัทร บุญสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงภัคจิรา กอนจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงภัทรกานต์ เพชรบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงภัทรวิจิตรา ตุ้มทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงภัทราพร แก้วเบียง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ ทองจอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ สุคงเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงวรนุช ทองแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงวรางคณา แก้วบุดดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงวราลักษณ์ สมเคราะห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ กาลพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงสถาพร บุญฟุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ ใจเมธา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายอธิวัฒน์ รัดสำโรง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายอนพัช ดาวรุ่งโรจน์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กชายอมรเทพ ศรีวรรณชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงอัญชลี ทองแทน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงกรรณิกา ทองเปลียน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงกันติชา แก้วเทียม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงฐิติพร คุณโนนยาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงณัฏฐา กันยาประสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงณัฐธญา สายคำรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ดินเต็ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงมุกมณี พรมมาก
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วขาว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงวรัทญา ทุมศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ บุญสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร มาลาด
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงสุธาภรณ์ สิงห์นนท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายกฤตนัย แก้วทาสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำเลิศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายกันตพล คำแจง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงชนม์ชนก ลีลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงชนัญญา ไชยสงคราม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงชัญญานุช ขวัญแน่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงฐนิชา สายคำตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดอกรักกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เสมอ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายปรัชญา คำภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายพรวิวัฒน์ ทองเสริม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายพีระพันธ์ จันมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงรติรัตน์ ขุนติเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงลักษิกา น้อยบัวทิพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงวิภาดา เรือนชัชวาล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงศิรประภา สง่าลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงอัศมาภรณ์ สุนทรังษี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๒

นายกิตติพงษ์ คำยิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๓

นางสาวฉัฐมา สารีคำ
๒๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๔

นางสาวดวงกมล ธูปหอม
๑๙/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๕

นางประพิน อินไข
๐๘/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๖

นางรัตติมา บุญสวน
๑๖/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองกวด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แจ้งคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงฐิติภรณ์ สุวรรณเพิม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๐ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงณฤมล ทีแสงแดง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา วงศ์อุปป

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กชายธนัญชัย สารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กชายธนากร เคยการ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ดีเอียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กชายนที ยอยบุบผา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายนันทภพ คำกบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส จรัลฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงบัณทิตา กะวน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วคลอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กชายพงศธร ทองอัฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายพรภิลาศ ทองใส
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงพรวิภา เย็นขัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายพิเชษฐ์ เทพธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงภัทรภร คำจูม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ต้นคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงวีนัส แสนแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กชายวีรพัฒน์ เลือนลอย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กชายวีรยุทธ วังคีรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายวุฒิชัย แก้วเบียง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงศรุษตยา แสงแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กชายศุภกิจ โกษาจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายสหรัฐ แก้วเสน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กชายสิทธินนท์ ทองม่อม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงสิรภัทร ทีแสงแดง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงสุนิสา กันยาประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปนชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงสโรชา บุตรโคตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายอนุสิทธิ

์

กันยาประสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วมิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงอรัญญา นันทพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ พิมพ์เสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายเชิดวุฒิ ผิวผ่อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงเทวิกา สีแสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สารพัฒน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ คำเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงกุลยา วังคีรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงฉันชนก ราศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ สิงห์สถิตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กชายณัฐนันทร์ แก้วกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายธนวิชญ์ คำทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กชายธนวินท์ คำทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายนันทกร ศรีชามก
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงนิภารัตน์ แถวอุทุม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กชายพีรนันท์ แก้วเจิม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วดีด
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงภาวินี สีทา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายระพีพัฒน์ ปญญาดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงรัตติพร แว่นทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงวรนุช ใจเปง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงวรรัตน์ แก้วเพิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ หนูพุก
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงสารภี ศรีแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล นวลเจียก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงสุภัทรธิชา คำหุม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงสุภาวดี งามตรง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วเบาะคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงอารียา แก้วระกา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วดาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงเพชรลดา แก้วพวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงกัญญาภัค บุตรศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงกิดากานต์ แก้วแย้ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กชายกิตติโชค กันยาประสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงจินนี

่

แสงราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายจิรเมธ คันธีราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายชาญยุทธ ปจิธานัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กชายทินกร เกตุนม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายธนกฤต ราชอินทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงนภสร ขุนดำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงนิษา พุฒฟก

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๒

นายพงศ์รภัส แพงทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๓
เด็กหญิงพรรณพฤกษา

พันธุ์อ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กชายภูมินทร์ คำมิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายยุทธนา แก้วมิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายวัลลภ ยาบัวภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายวุฒิชัย สิงห์ภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลึกลำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กชายสุธิชัย คำกบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายอิศร พรมเพ็ชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๑

นางสาวกชกร คำพรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๒
นางสาวกัญญาลักษณ์

คำเกตุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๓

นางสาวกัลยรัตน์ ทรายคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๔

นายกิตติศักดิ

์

ทองย้อม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๕

นายณัฐพล แก้วพวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๖

นางสาวทวิญวิกา สิงห์ภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๗

นางสาวธัญวรัตน์ แก้วกุย
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายธเนศ แก้วเข้ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๒๙

นางสาวนารี บุตรจำป
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๐

นายนิติพงศ์ ประทุมสูติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๑

นายประสิทธิ

์

กิทำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๒

นายพรชัย แก้วเวียน
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๓

นายพรวิชัย แก้วลิว

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๔

นายพลรักษ์ แก้วเขียว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๕

นางสาวพิมพ์มาดา คำบัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๖

นางสาวพิมพ์ลภัส สุขศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๗

นางสาวภัคจิรา อินการทุม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๘

นายภาณุพร ภักดีสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๓๙

นายภูริทัต พรหมรักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๐

นายรธีพัฒน์ ทิพย์โสต
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๑

นางสาวรพีพรรณ แพทย์ไชโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๒

นางสาวรพีภรณ์ แพทย์ไชโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๓

นายรัทติพงษ์ ประเสริฐสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๔

นายวงศกร แก้วพวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๕

นายวรวุฒิ ศรีแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๖

นายวรวุฒิ สุขศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๗

นายวัชระ แก้วเจิม

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๘

นายวันชัย บุญเรียน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๔๙

นายวิทยา แก้วเพิม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๐

นายวุฒิชัย ศรีภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๑

นางสาวศศิวิมล รักษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๒

นายศิริวัฒน์ สีลาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายสหรัฐ ศรีบุญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๔

นางสาวสาวิตรี คำเพิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๕

นางสาวสุจิตรา ปานาพุต
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๖

นางสาวสุภาวดี บุญทจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๗

นายสุรเชษฐ์ แก้วแย้ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๘

นายอนันต์ แซ่หลอ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๕๙

นายอนุชิต ชุ่มมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๐

นายอนุชิต บุญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายอโนชา ศรีบุญเรือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๒

นางสาวเบญจวรรณ แซ่ย่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๓

นายเอกฤทธิ

์

คำเพิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๔

นางสาวกมลวรรณ แก้วจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๕

นางสาวขนิษฐา ทองสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๖

นายชยานันต์ คำตุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๗

นายณัฐพล แก้วมล
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๘

นายนราเทพ คำมะนิตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๖๙

นายบวรพจน์ คำเวิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๐

นางสาวปาริชาติ แก้วเบียง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๑

นายศรานุวัฒน์ อินปาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๒

นายสิริวัฒน์ คำองค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๓

นางสาวสุพัตตรา กันยาประสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๔

นางสาวแก้วมณี ยอยบุบผา
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๕

นายกิติศักดิ

์

พรมโสภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๖

นางสาวชุติมน แซ่หลอ
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๗

นางสาวรัตวรรณ แซ่หลอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๘

นางสาววิไลลักษณ์ ศักดิเจริญชัยกูล

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๗๙

นายสุริยา ภักดีสอน
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๐

นายอภิสิทธิ

์

สวัสดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงกัณฐิกา วันเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงกุลจิรา ชาลีแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กชายณัฐพล พาแพง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงธีราภรณ์ สุขศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงปณิตา รัตนมงคล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงพรวิลัย แก้วดาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กชายวัลชัย จันลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วเวียน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงวรัญญา หมวกชา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กชายศุภกิจ แก้วเวียน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วย้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงภัสริยา ด้วงทำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กชายศุภกร แก้วหงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีภูมิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงกุหลาบ แสนเรืองเดช
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายกฤษฎา ด้วงทำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีพรหม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กิวิโล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กชายธนธรณ์ กุลกรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงยุวดี พิมพ์เสนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายวรวุฒิ ถินลำปาง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงอนงลักษณ์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงอาทิมา งอนสาร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงอารยา ศรีแสงรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายโกมินทร์ ประจักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กันนะราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วเพิม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงณิชารัสม์ พิมพ์สาลี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กชายธนภูมิ คำตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายปฐมพงษ์ อินอำไพ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงรพีพรรณ ทองเกิน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงอรุณี คำยง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายขจรเกียรติ กุลวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงขวัญข้าว พิกุลหอม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กชายฉัตรมงคล อ่อนศิริ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กชายธนโชติ แก้วจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กชายธีรวัช สีทะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แก้วแจ่ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายพีรายุ แก้วยม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงกันติมา เวียงสีมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายธนพันธ์ แก้วสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ สดมภ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงนฤมล ทองแบบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขะวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายพีรวัฒน์ คำเวิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายศักดิพัฒน์ คำริด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายสรัญทัศ คำเวิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายสุเทพ มาไพรสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายกฤษณพงษ์ แก้วเกตุสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองแล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงชฏาทิพย์ คำริด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงซ้อนกลิน

่

แสนบุรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงปริฉัตร ทองทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงอรพินทุ์ สมงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กชายธนธรณ์ ปลาสร้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงปณิดา กงกอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กชายวัลลภ ทองแบบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองแบบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงบุษบาไพร แสงขาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายกรวิน น้อยจัตุรัส

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายกิตติธัช เขียวแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กชายจีรพล คำหีบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กชายณัฐดนัย ทองเถาว์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปานะพิมพ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายปราโมทย์ ทองแบบ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงปญญาพร หุมอาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองแบบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงรัศมี แก้วคูณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงสุภัสสร ทำเม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ คำริส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายอิศราพงษ์ เสนาพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายอิสระ สารีราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ คำฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คำฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายพีรวัฒน์ คำตีด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงภิราวรรณ สิมมาพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายวีรชัย เนตรแสงศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายสหรัฐ แก้วบท
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กชายคเชนทร์ กันเกียว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กชายธีรพัณท์ คำพรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ตันปาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงอรปรีญา บุญทจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงเยาวภา คำแหยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงวริศรา บัวทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงอภิชญา เบ้าสารี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงอภิสรา โพวิชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงจิราพร แก้วฟอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงญาณิศา ทองหม่อม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายธีรพัฒน์ มาลาศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงยุวดี คำฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายวชิรพล คำโฉม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขาวหนู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายกฤษณะ นามทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายนวพล อินไข
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายนาคินทร์ สุริย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กชายพงษ์พันธ์ อุ่นแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายวายุ ตะพานบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายอัษฏาวุฒิ คำแจง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงอุไลพร ทองเกิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายวีระชัย ลุนละหุย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขอบ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

จดจำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขอบ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ทองหมู่
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขอบ วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กชายวรศักดิ

์

ดาตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขอบ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงศศินา นำเนาว์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขอบ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงจิราภา แก้วเวียน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ กุลเทียน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงเมธินี บุญสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายสุเมธ จันทเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงณัฐจิตตรา สีทำมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กชายจิรภัทร พุทธสะท้าน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายธนพัฒน์ คำอยู่
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงนงนภัส กุลแกม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงนภิสรา ดีเสือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๖
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

จันทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กชายพงศธร สีดาจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงราชาวดี ทีฟอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงวรรณกวี จันเฮ้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงวาสนา บงแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กชายศักรินทร์ วังคีรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงเนตรดาว ทองแจ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายศุภาชัย ผ้ายผา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายจิรยุทธ กุลสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กชายธณัญชัย มาลาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายบุญเดือน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงวิรดา แสงสุทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายธนวัตน์ ภาสีดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา สีแสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายศิริพล สีทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ คำแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงจีราวรรณ ผาลี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายฐิติพงษ์ จันศรีชา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คำแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงประภัสสร ทองเอก
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงปญญาพร แฝงทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ลุนชู
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายพรชิต ชิตเอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กชายวรกานต์ หอมหวล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงวรรณวิษา สุวรรณรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายอภิชัย แสงแพง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กชายกิตติทัศน์ กงเดิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลกัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ผกา กงถัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายภากรณ์ โนนน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กชายภาคิน สายคำติง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงวาสนา กางพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงศิริประภา กงมน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงจิตรฤดี ขุนแอะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายธัญพิสิทฐ์ กองหอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงสาวิตรี วันแสนซือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายกฤษฎา สุขสมบัติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กชายอรินทร์ เผ่าพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กชายนนธวัฒน์ กระรัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงนลินรัตน์ นวลฟอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงนำเพชร สีอาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงเปรมฤดี บัวศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กชายเพชรนรินทร์ หรเพลิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กชายธีระชาติ สุพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงวิภวานี จันทร์หอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงจิราพร คำบิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายชิติพัฒน์ ธนสุขิตกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองแพง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เรียบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กชายธนภัทร บุญแท่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กชายธาดา หางาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กชายปรัชญา โม้อินตา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

จันทร์อยู่
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงอติกานต์ สังคะฤกษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงอวิภาวดี กลินชืน

่ ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายกฤษกร มาทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กชายกัมปนาท ศรีสายคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายณัฐภูมิ จันทมินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๙ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงณิชามล จันทร์ดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กระรันต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วถำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงสุนิชา บุญประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงสุภาริตา ปนสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายอนพัทย์ สังคะฤกษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายอนุชา ยอดสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงชัญญานุช ครึมยะราช

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ กองแย้ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายนิติภูมิ เกตุแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายพิตตินันท์ แก้วเพิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายรัชภูมิ กันยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กชายรัตติพงษ์ จันทรา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ทีทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงชะอุ่ม สุต๋า
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงมณิสรา กองเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงกิตติญา กมลพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายชนาธิป ธนู
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงชลธิดา กุลเกลียง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงชลิตา มิงโสดา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กชายชัยธวัช แก้วทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงชาลิสา คำอ่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กชายณัฐพล คำเทียน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงณีรนุช คำแว่น
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงธิดา คำก่อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายนรงศ์ริทธิ

์

สายคำดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงนันทิยา คำทิง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ลาคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงภาวิมล พลมะสี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายภูริภัทร ธรรมมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงมณีศิลา บัวแพง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงรัตติกร ขวัญฟก
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา คำทิง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงวรรณญา ตาหยอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายวรวิช คำจอน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๐ / ๔๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงวีรดา เกตุทองมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงศุภานัน ทองเปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา สามโคก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงอรวรินทร์ คำแว่น
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงเรณุกา ขวัญหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายคมกฤษณ์ คำอัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กชายฐิติกร หุมนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงดวงดาว สายคำดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กชายธนกฤต ทิพย์เสถียร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กชายธนภัทร คำเนียม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ กันยาประสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงนำผึง

้

คำรุ่น
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงปนัดดา แก้วคูณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายปรเมศ วังคีรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงภัณฑิลา บุญรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กชายรัตน์ฐภาพ นาคเครือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงรัศมี บุ้งคง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงวิจิตรา คำวิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายวีรยุทธ ขวัญนาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายอภิชาติ มวยคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงอภิสรา มาลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายเอกราช สายคำดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงจิตพิสุทธิ

์

คันทะพรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงจิราภา สีดาเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำแกม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงชุติมา น้อยเมืองคูณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิมมาลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ดีนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงธันยา แก้วสงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำแว่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายนิธิวัฒน์ มารอด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กชายปราโมทย์ ฮาดแมน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน นามวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำทิง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๑ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงมาริสา ทองแบบ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กชายฐณานนท์ คำยิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงยุพาพางศ์ ดีสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงวรรณภา พุ่มพินิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายวายุ คำแว่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงวีนัส เยาวเรศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา ลาคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายสุทัศน์ ศรีบุรินทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายสุริยวุฒิ ลครพล
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายสุเมธ แก้วจิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายอมรินทร์ คำเวิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วพวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงเกสรา สุทธิไส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายกรวีร์ พิมพ์สุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ปองท้าว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ โสมกา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กชายคณากร จันทร์สุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายตะวัน อินการทุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กชายธนพงศธร ขวัญพุฒ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายธนพัฒน์ คำแกม
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ ภักดีอำนาจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายธนาโชค ทีแสงแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงกรกนก คำก่อง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงชุตินันท์ คำแว่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายพลพจน์ สุต้น
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กชายภัทรพล คำพูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กชายวสันต์ คำกุ้ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วครอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำกุ้ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงอภัสรา คำกุ้ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กชายอภิชาติ ทองสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กชายเจษฎา คำอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายเจษฏา วิมานมุณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุลสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงบุหงา สาระภี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ ทองสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำกุ้ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงสุนิสา เย็นอารมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ วังคีรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีวิชี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงกัณณิกา แก้วคีม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงกาญจนา ทีแสงแดง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงกิตติยา กองร้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คำกุ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กชายณัฐพล คำตุ้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายธนพล ตันตุลา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายธีรพัฒน์ คำสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงนุจรินทร์ หวังสำราญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายพลาธิป เอียมขำ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ สายบุญเกิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายวัฒชระ ตีเงิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายศตายุ แก้วม่วง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงสาธิกา ต้นวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงสุณิสา แก้วคูณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงเขมจินรา แก้วโยน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายกฤษณพัฒน์ ดามาพงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายจิราพัฒน์ ภักดีสอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงณิชกมล สิงห์ภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายทวีพล ศรีจันทร์อ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงปภาดา แก้วเพียร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงปวีณา แก้วทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายพัชรพล กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กชายภูรินท์ แก้วแพง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ ยอยบุบผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงวิไลพร แก้วจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญสายยัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายสุเมธ กันจินดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายอภิเดช พัสโสดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงอริษา สายบุญเกิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๓ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายอิศวะ แก้วแพง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายเจษฎา สมพูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงเบญจกาย แก้วทูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายเศรษฐา กันยาประสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงกิตติพร แก้วเบียง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เกตุทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กชายธนภัทร พรมโสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงธนิษฐา แก้วทิพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กชายธิติพงษ์ แก้วเบียง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงปทิตตา แก้วเสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงประวีณ์นุช แสงพรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายพนมวัลย์ แก้วเพียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงพัชรพร แนนไชยสงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายภูมินทร์ อินทร์ปาน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายวายุกร จิหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กชายสายชล ลาดเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงสุธาสีนี สายคำภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพัด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กชายอนวัฒน์ เชือบุญมี

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงอนัญพร กันกิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงอำไพวรรณ เอียมขำ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กชายไชยวัฒน์ สิงห์ภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายกิตติภณ ทำมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา กันยาประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กชายคชสีงห์ ตุ่นมาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงจันทร์เจ้า วังคีรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงจิตราภรณ์ คำทิพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงชาลิสา แก้วแพง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงณธิตา ทองงา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ จันทลึก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงนฤมล บุตรพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายนัทธพงศ์ กันยาประสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กชายนัทธพงศ์ พันลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงนันทนา อินไข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กชายนันทพงศ์ ตุ้มทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองยิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงปภาดา ทองแบบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายปญญาวัฒน์ กันจินดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงปาลีรัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงพรนภา ตุ้มทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กชายพิทักษ์ รวมคำภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงมลฤดี นันทพรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงลลิตา มิงโสดา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กชายวรพล แก้วจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงวรวรรณ แก้วจิตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุธงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงสุภาพร ประเสริฐสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี อินแผลง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายอดิเทพ ทองม่อม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วทิพย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กชายอินธา แก้วมิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กชายเจษฎา สังทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองม่อม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายขวัญชัย คำเสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายชณากร น้อยจัตุรัส
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กชายทัศน์พล บุญสายยัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายธนพนธ์ พลแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายธนลภย์ ศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชุมมุง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กชายธนาวุฒิ ขวัญหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายธัชพล วังคีรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วหิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กชายนัฐพล คำตีด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กชายนัทธพงค์ นวลเคียง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายปกรณ์ วุฒิชิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วภาพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงภาวินี พรมมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๕ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายรัฐพงษ์ พิลากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงลักษณพร จันทวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กชายศรายุธ วังคีรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กชายสิงหรัตน์ ทองแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กชายอภิชาติ คำแกม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ หลิมพลอย

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กชายอภิวิชญ์ กุลกรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายเจษฎา สำเภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายเมธิชัย เพ็งพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ นันเขียว
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายชนสรณ์ ศรีละออง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กชายณัฐภัทร เกตุทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงณัฐมล คำพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กันยาประสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงยลลดา คำพุทธ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กชายศิวกร งานไว
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงอรทัย แก้วทูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงอุราวัลย์ จันเต็ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงเปรมวดี คำตือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายกรกมล หลุ่ยจิว

๋

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๖

นายกิตติพัฒน์ แก้วเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๗

นายณัฐชนน นวลเคียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๘

นางสาวนิพาดา โคตา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๘๙

นายบัญชา จีวพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๐

นางสาวปนมนัส นาคส่องแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๑

นางสาวพรธิดา คุณเทวาป
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๒

นางสาวพรพิมล ศรีวิชี
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๓

นายวุฒิพงษ์ บัวผัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๔

นายสารัช คำตีด
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๕

นายสิทธิศักดิ

์

จันทร์เทียบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงอนิตยา โนราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๗

นายอนุวัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๘

นายอมรพันธ์ คำเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๗๙๙

นางสาวอังคนา จุ้ยแจ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๐

นางสาวอัญชลี พรมมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๑

นายอิทธิพล สารีราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๒

นายบุญญฤทธิ

์

แก้วเสน
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๓

นายปริญญา บัววิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๔

นางสาวพรนภา แสนแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๕

นายวิสรุด อุ่นเกิด
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๖

นายชินกร นวลสวาท
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๗

นายทักษ์ ต้นวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๘

นางสาวนำฝน ตันตุลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงกนกพร ไดขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กชายกนกศักดิ

์

ขัตธรรมศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงกมลชนก พงศ์นิสภกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาจวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายกฤติธี โยธาศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จันทร์น้อย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กชายกฤษณะ ผมงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กชายกฤษดา หอมระหัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงกวิสรา ฉำมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงกิงดาว

่

เพชรกัณหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงกุลณัฐ สุดดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงกุลธิดา ตะกรุดพล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงคุณัญญา สิงห์นารายณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงจณิสตา บัวขาวสุทธิกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายจิตรทิวัส วงค์คำจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงจินดา ทองจันทรนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงจิรัชยา ยุพานิชย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ สนันเมือง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงจิราภา ทานนำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายจีรายุทธ กลอยกลาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงฉัตรพร เต็งเธียรชัยกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงชนัษฎา ขำยิงเกิด

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงชนิตา กันเกตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงชมพูนุช ปานทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงชลธิชา สำนักโนน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงชลลดา สีหามาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุดหีด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงช่อชมพู พวงจำป
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา ขำยิงเกิด

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายฐานิส สีไพสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ แดงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คงคูณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร อมรึก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงณัฐธิชา เมืองกุดเรือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญแย้ม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงหะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงณิชา ทวดสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงดวงฤดี ขุนปน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงทองพลอย อารีเอือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงทักษพร ชาติเผือก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงทิพย์กานดา ทาระขะจัด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กชายธนพล สรวยกรุ่น
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กชายธนภัทร กมลอินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กชายธนากร สามหมอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ยองจา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กชายธวัชชัย เย็นใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงธัญชนก โปรดสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กล้าสู้
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงธารทิพย์ ธุระทำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงธิติมา จงชาญสิทธิโธ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร ก๋งพิว

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงนงนภัทร จารุมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงนลพรรณ บัวสำลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงนัฎณิชา สารผล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กชายนันทวัฒน์ นาสำแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงนาตาชา แจกขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงปนิตา เกิดทองพูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงปภาดา เตินขุนทด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์ทักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๘
เด็กหญิงประภาพรรณ

เฟสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงปริญญา ยังยืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงปวีณา ทาษี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กชายปาณัสม์ อินทร์ไพร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงปยะพร หึกขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงปุณยวีย์ ทิมไม้
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กชายพงศกร แก้วกำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

อินทรจงใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงพชรพรรณ ฝะสูงเนิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงพรชนก
ลิมเจริญวัฒนากุล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ อยู่สุขดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงพรสุดา ลานณรงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีภุมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ รัตนะ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงพัณณิตา หารัญดา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ จิวน้อย

๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงพิชญาดา แดงสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงพิรดา ขันทะวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงภัคธีมา ช่วยชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายภัทรพล เจนจิตต์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงภัทราพร แสงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายภูมิเพชร บุญสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายภูริวัฒน์ กองปญญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงมณฑกานต์ ขันตี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ประมาณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงมธุรส คุ้มสิงสัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กชายมนัสชัย ฉิมมุจฉา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ วัดเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงมุทิตา อ่อนน้อมดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชมชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายรัฐนันท์ มันใจ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายรัฐพล สุบรรณวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงรัตนากร หัสดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงลออรัตน์ ธนสารอนุสรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายวรานนท์ เจ๊กทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายวัชรากร แสงสว่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงวาสนา กระทู้นันต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กชายวีรพัฒน์ ทัตเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายวีระโชติ พรณัฐวุฒิกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงศิริพร ดวงประภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงศิริวรรณ บุตรเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงศุจินทรา แสงไทย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงสายทิพย์ ง่วนไชยสงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญมาดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายสุทธภัทร รักกุดเวียน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงสุนิตา อินสำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงสุภัคประภา บุญแจ้ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงสุริฉาย เดชะนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายอธิบดี ศรีเสริม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ ทวยศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงอันธิกา อิมเต็ม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงอารยา คำภาพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงอุทัยวรรณ แก้วขวัญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ นวลคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงเขมิกา มุ่งพวกกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ พ่วงเต็ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา พัวทัด

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงแพรวนภา โสภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายไอยเรศ เจียมพลับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงกรกนก บุญแย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงจิติมา ดวงจินดา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายจีรวัฒน์ กาเรียน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงจินดา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงดาราวลี บุญดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายทรงพล ทะอ่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงทิวาพร ชาริดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายธราเทพ สดสุ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงปณณพร พรมแก้วสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงปยวรรณ เย็นวัฒนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กชายพงเพชร เผือกโคกสูง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายพิษณุ ขำดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กชายภัคพล เฝาหนองคู่
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายภูริทัต มัจฉาเมฆ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กชายวิชิต คล้ายใจตรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ดบขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๓

นางสาววิยดา เขทานัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายสรวิศ สังเกตุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงสวรินทร์ แซ่ตัง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายสหรัฐ พงษ์ธานี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายสุริยา บุญเสริม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงหทัยชนก เพ็งจัตุรัส
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กชายอัษฎาวุธ กระจ่างบ้าน
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายอุดมทรัพย์ แสงเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ฮวบสอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ช่างหล่อ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๓

นางสาวกัญญาณัฐ ชาวไร่
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายฉันทภณ ชาพรมมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๕

นางสาวนันทัชพร เสือกะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๖

นางสาวลลิตา ศรีกันหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๗

นางสาววนิดา ดิเรกศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงวรนันท์ นาคบุรินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายศักรินทร์ บุญแย้ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๐

นางสาวศุภาพิชญ์ มันสมใจ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๑

นางสาวศุภิสรา วรรณคุณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๒

นายสรอรรถ พ่วงเต็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงสุนันทินี ปองศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กชายอานนท์ ศิริคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายเอกรัฐ ขจรฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๖

นางสาวกมลรัตน์ กูดมนทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๗

นางสาวกุลกันยา คำพาลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๘

นางสาวจริยา สุวงษ์ษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๖๙

นางสาวจิรวรรณ แก้วเรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๐

นางสาวจิรวรรธ แก้วต่างนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๑

นายจีรพงษ์ ไกรมณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๒

นางสาวจุฬามณี เติมสมบัติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๓

นางสาวชฎาภร ตะกรุดเก่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๔

นางสาวชัญษร ชุมพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๕

นางสาวชุติมา ตาละอุประ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๖

นางสาวณัฐกฤตา รักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๗

นายธนพล ปนดา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๘

นายธวัชชัย ธัญญเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๗๙

นางสาวธัญวรัตน์ โพธิชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๐

นางสาวธิดารัตน์ ปนสิงห์โต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๑

นางสาวนิรัตน์ชา ทองมูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๒

นางสาวนำฝน ศรีสงกรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๓

นางสาวปฏิมากรณ์ ทานะเวช
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๔

นางสาวปนัสยา วิสูงเล
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๕

นายปรเมศร์ กองเกิด
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๖

นางสาวปฐมาพร มัชเรศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๗

นางสาวพรนภา ก้านนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๘

นางสาวพัชราภา มากคช
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๘๙

นางสาวรัตณาวรรณ หอยสังข์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๐

นางสาวรุ้งรดา ตะกรุดเก่า
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๑

นางสาวลลิตา กล่อมจอหอ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๒

นางสาวลักขณา อมรึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๓

นางสาววศินี โพธิใต้

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๔

นางสาวศุภิสรา สมสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๕

นางสาวสกาวใจ มีชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๖

นางสาวสุชาดา นวนสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๗

นางสาวสุดารัตน์ เชยโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๘

นางสาวสุธิดา ทองไพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๕๙๙๙

นางสาวสุภาพร ทุ่มจันทึก
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๐

นางสาวสุภาวดี พงษ์จำปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๑

นางสาวอริสรา ธงชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๒

นายอัษฎา กมลรัตนกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๓

นางสาวเกวลิน สุดดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๔

นางสาวเกษราภรณ์ คำบาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๕

นางสาวเบญญทิพย์ ปานเพชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๖

นางสาวเยาวลักษณ์ ตะกรุดเก่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๗

นายเอกศักดิ

์

จิตรณรงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๘

นายทัศน์พล แก้วเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๐๙

นายธนพนธ์ บุญเชิด
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๐

นายธีรภัค คำนวน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๑

นายวรุฒ ณรงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๒

นางสาวกมลทิพย์ ทับทิมใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๓

นางสาวการันตี ทันประโยชน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๔

นายกิติศักดิ

์

สกุลคู
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๕

นายคมสันต์ แก้วมุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๖

นางสาวชนากานต์ ริมกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๗

นายชวนชัย มุกดากุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๘

นางสาวชุติมา สุโพธินอก

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๑๙

นางสาวญาณิศา วิเศษชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๐

นางสาวณัฐริกา เถระวัตร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๑

นางสาวธาดารัตน์ ขำยิงเกิด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๒

นายนันท์ธร หมืนคำสี

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๓
นางสาวประกายกานต์

สร้อยศรีพรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๔

นายภานุพงศ์ กมลคร
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๕

นางสาวรัชนีกร อินทรักษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๖

นายวัชรพล แคนดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๗

นายศวีระ อิสริยะวิญู
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๘

นายศุภชัย โยธาแสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๒๙

นายสุธีระพงษ์ ศรีชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๐

นางสาวสุภาวดี คำพงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๑

นายอภิชัย ทิพย์แสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๒

นายอุดมศักดิ

์

เหมือดขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๓

นายเกียรติพล หวังแลกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๔

นายปุริมปรัชญ์ รัตนแสนสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๕

นางผุสดี กินขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๖

นางพชรมน รัตนมณี ๔/๐๖/๒๕๐๗ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๗

นางสุจิตรา จันกวด
๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๘

นางสุระพี อาคมคง
๒๐/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีชัยภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กชายต้นตระการ จันฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กชายนวพล พรรณนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กชายพงศ์พีระ เพชรสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงวรรณษา แสนสุภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงศุภสุตา เจริญสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กชายจาตุรณต์ กิจเจริญวิวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงพิยดา แก้วท่า
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ โพตะคาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายภูริลาภ กาญจนภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงวาศิษฐี มณีทัพ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ อังคะโชค
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายณัฐวุธ พูนน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายธนาวุฒิ เริงศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงนันทวรรณ์ สมภาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงปยพร พรมบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายรังสรรค์ พลเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายวรวุฒิ บุญกู่
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ โลนไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายวีรภัทร อินกอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กชายสุธีรพันธุ์ จงปตนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปุราชะกา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายสุรเดช ทีระบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายอดิเทพ บุญเกิด
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญแสน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายเทวินทร์ อ้วนแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เสือสกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายสุรชาติ เทียมภูเขียว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายธนดล ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนนุ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กชายเกริกเกรียติ รักกุดเวียน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ มาขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายกิตติธเนศ

์

ใจกระสันต์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายบารมีเทพ วิทยาการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายเทพพิชิต วิทยาการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายณัชพล ชินจอหอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ สงวนสิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายพุทธพงศ์ เอกรักษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กชายศรายุทธ วงศ์สมุท
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายพิพัฒชัย วิวาสานนท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายปฏิภาณ ประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายพีรภัทร บรรณา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เล้าประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงชลธิชา แหยมนุช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา เภาแพง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงอรพรรณ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงนิลาวรรณ เปาะสระเกษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงอลิชา เอียมพงษ์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไพศาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงพิรดา พรมบวช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงวณิศนันท์ พรหมบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงณัฐชา ปานเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงปภาวดี บริรักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงรัฐญา คำคูณเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงกมลพรรณ จำนงค์เวช
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กชายจเร รุ่งหิรัญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายนพกร มัคคินทร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายสิทธิชัย เทศแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๗

นางวารุณี จันทร์สูง
๑๒/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงดวงบุปผา พงษ์โสภณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ โพธิเงิน

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กชายณัฐพัฒน์ นาคแท้
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กชายวิศรุด ตะกรุดเทียง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กชายพัชรพล งามท้วม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพิมสูงเนิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายชินวัตร บริรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กชายสุรวีร์ พม่าศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กชายศิลา ศรีสะอาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายโชคทวี สังทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์ศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายสรวิชญ์ บุญใหญ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายพิรภัทร สิงห์ฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กชายวศิน ทองโอ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงณัฐดา ณ วิเชียร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงรัฐติกาล เผือกยอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงพิณิตา มันทอง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงวรินทร หัวดอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงปยวรรณ คงจำนงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงอภิชญา นารอด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี ดวงทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๑๙
เด็กหญิงประกายกานต์

นำร้อนเบ้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงปนัตดา สังทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา นาคพิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงกุลจิรา ขุนคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงอาทิตญา พวงจันดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำร้อน โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ปานเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปราบมนตรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายกรวิชญ์ แผ่นทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กชายกฤษฎา แพ่งพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คล้ายหิรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ หาสียา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายจักรกฤษ์ นนท์ขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงจินตนา มีศิลชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายจุลระจักร คำบ้านฝาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายชานนท์ ฉิมสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายทรงพร นำร้อนเบ้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายทินภัทร หยังถึง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงทิพเกสร ทองธูป
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายธนกร มาตรังษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายธนากร เกิดสมบูรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงปารณีย์ ใจเทียงธรรม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงปยามาส เทียมชัยภูมิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กชายภาคภูมิ ลีสินลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายภานุพงศ์ ไม้มีแก่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงมนิสรา ลีสินลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงมินตรา คำภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายระพีพัฒน์ อาบสุวรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงรัตนากร ทองสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองเตจา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ นุชิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงวิภาดา สดสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์ลอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กชายวีรยุทธ ศรีสัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายศราวุธ แก้วแขก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงศินิทรา พิมพ์วรรณา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายสมชาย ไวยสุทธิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กชายสิทธิพล เพชรพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุญเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา รัตนสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กชายสุนันท์ แก้วสุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ยิมณรงค์

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พลอยสมบูรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองดอนแพง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงอรัญญา สมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กชายเดชา บุญโพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงโยษิตา บุตตานันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กชายจักรพรรณ กระต่ายเทศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วระวัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บางต่าย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงดวงใจ พิมเกษม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายประวีร์ นิคมวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายประเสริฐ สุวรรณบุบผา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงพรรภษา ผู้ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงพลอย สวยสม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายพินัย ชัยศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ โพธิบ่าย

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายมหัศจรรย์ พิมพ์ผิว
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงวนิดา วิชาชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายวิรัช เกิดอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กชายอวิรุทธ์ ศิริบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา ครูเกษตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายโชติพัฒน์ มหันตะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมเกษม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงชนิสรา สารีทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายธเนตร ชุบขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๘

นายสมพงค์ คงมาก
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กชายเจริญ แย่งใจรัก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๐

นายจีระศักดิ

์

โปกประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๑

นายภัทรพงษ์ พิมโยโยง
๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๒

นางสาวมุกดา ทองบ่อ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๓

นายวีระวัต แก้วอุส่าห์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๔

นายสุพัฒน์ คงปางดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๕

นางสาวอมรรัตน์ ทาพัด
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๖

นายศักดิภัทร พลชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๗

นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๘

นายกรยุทธ ชูศรีโฉม
๐๕/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๑๙๙

นายสรวิชญ์ นาสิงคาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายกรพล โม้หิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กชายวรเดช สุพันอ่างทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายวิชัย นุ่มฝาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กชายวัชรพล พิมโยยง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หาญลำยอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กชายอัษฎาวุธ แพะขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กชายทินกร มาตย์วิเศษ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กชายชัดเจน ทำมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายวิชัย กองสัง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กชายอภิชิต แก้วกัลยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กชายชินทัช พิมพ์ศร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๑

นางสุวณีย์ สุขสี
๑๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงชลธิชา ประมูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงพรชิตา นิลผาพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงดวงดาลัด ศิริการ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงเมธาวี สามพัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา บัวลอย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงพรฺธิดา เชษฐา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงนันทิตา สีเขียว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงพรนภา ยามวัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงสริตา พหลทัพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา สายการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จินดารัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงรัตนา ชุ่มชืน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ฟาบัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงกาญจนา ชาลีเปยม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงนันทิยา โกจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายณัฐพล ดวงสอาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายวสันต์ แสงเขียว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มาตรวังแสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ช่วงชาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายพงศกร สิงห์หา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ คุ้มตระกูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายเทพรัตน์ กู้เขียว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายภูธเนศ ศรีคำมี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายธนากร ปลังกลาง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลาสร้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กชายปฏิพล ภูโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงฐิติมา ชัยสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา เรียนวงศ์คำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงกนกพร กำแหงหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงวาสิตา สีเขียว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสุริย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงอรปรียา ชาชำนาญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ อัศวภูมิ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงนาตาลี มิลเลอร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงอนันตชา หนบรรเลง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงขนิษฐา ทวีศรีศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงไปรยา สุขโข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงสุธิดา สวยขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงพิฬารัตน์ มูลทองแสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา โสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงอัจฉรีญา กลมเกลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กชายทิวากร วิลัยวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ธูปเทียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายอนุชา กำไลทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กชายอลงกรณ์ ภูเดช
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายภูวรินทร์ ฉิมภู
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายณภัทร ไชยคำภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายศักรินทร์ โม้หิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายชาญชัย กองไตรรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ กลันกลอง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายพีรทัต ทองโคกศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายเจษฎา ภูพันนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ รักพร้า
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ยศนารินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงอรทัย ภูแดงแจง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงพุธิตา ศรีวิไลเจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงเกวริน กลมเกลียง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงชลธิชา พลบูรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ลิสา คลังคนเก่า
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายธราดล ภูหวดน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ทิพย์เจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิออน

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กชายธวัชชัย สารัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กชายศิวกร ประภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายศักดิดา

์

กู่สันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กชายปรมินทร์ เจริญรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายวุฒิชัย บุนนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กชายอโนชา แสงฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๑
เด็กชายประพันธิศักดิ

์ ์

ปานานนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ฉัตรดอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

จุ้ยกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กชายศิริวัฒน์ ไตรบำรง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กชายพิชัย พิมเสนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กชายโมกุล ละม้ายศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

นิมาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประดับวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายเจษฎา ระคร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กชายวิสันต์ ทองมาก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กชายวรวิทย์ สิริรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กชายศราวุฒิ แขวงแข่งขัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายสมเดช ทนสน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์ บริบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กชายธันวา มงคลวัจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กชายนารินทร์ ทวดขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กชายกฤษดา ชาญสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายกฤตติธัษ ภูพลผัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายจักรพรรณ เกชิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายอรรถชัย ผาประคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายปรินทร ตุ๊กรง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายปราเมศ หนบรรเลง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กชายรัชโยธิน ทับนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กชายเจตณัฐ แม่นพันธุ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายภัคพล บุญไกร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กชายวรพจน์ โพธิระสะ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงชลิตา เนืองกันยา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงดวงฤทัย บุญประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงโชติพณี บัวดอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงโชติกา หวานดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงกัณฐิกา ตามกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงธัญชนก ดหพลพัชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ พลจาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงมนัสนันต์ จันทร์โม้
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงอริษา ดาเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ อินอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงอรุณี กองสัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงสุธิกานต์ มามีพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงวรรณนิสา หาเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงสุทธิดา ชูบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงปทมวรรณ วิสัยหมู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ ผลบุญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงอริสา ยศสูง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ อัคคีโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงกุลสตรี คงด้วง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี เจริญกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เกตุแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงจุไรรัตน์ เกลียงกลม

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา ประดับวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงปณิดา มุกดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ แก้วโสดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงสุชาดา หัสวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงกัลยากร เพิมพูลพานิช

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ไร่วิบูลย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงณฐพร พิมต้น
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงวริษฐา หมันบ่อแก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา แคนสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงจิรภัทร์ พุ่งรส
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กชายกฤษฎา หมู่สุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กชายศิขรินทร์ ปล้องจันทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายนิธินัย นาสิงคาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ บุญไทย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กชายนิพัทธ์ บัวจัตุรัส
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กชายอรรถพล จากศาลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เรือนบา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กชายสุทธิชัย พาซือ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กชายศักดิดา

์

คงดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายวรวัฒน์ แขวงแข่งขัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กชายคมสันต์ เดิมสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายอนุชิต สายสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายพงศกร ปานเรืองแสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กชายกัณฑพล บัวสนิท
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กชายธวัชชัย ศุภสมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายธนพงษ์ ระเริงทรัพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายอนันตพงษ์ พันธุ์สุขแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ โคตะมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายสุวิทย์ ม่นจะบก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ขาวฉลาด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงพิมนภา คำอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๒ / ๔๐๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงอนันยะตา มลชัยภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงรุ้งนภา เย็นวัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงรุ้งนภา บุญไทย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงภัคนางค์ มีห่วง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ในเรืองศรี  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายวทัญญ บุญประถัมภ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายอภินันท์ จำปาบุรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

สินทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กชายคุณากร ก้อนทองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ครูทำนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายเจษฎา อรรถวิจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ อาบสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายอภิชาติ ทิพย์แสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สร้อยจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กชายอำนาจ เปยกสันเท๊ยะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายอำพล เปยกสันเท๊ยะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ประสมเพชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา ชัยนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงรจนา สืบคำจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงนำฝนน มะลิหอม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงปานวาท ถาวงษกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงปาลิตา ปนรอบรู้
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กชายมนตรี เจริญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กชายกิตตินันท์ แสงสว่าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กชายภูวเนศวร์ อันลือชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กชายพิชิตชัย ถิตย์รัศมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายธนดล ณ วิเชียร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงศิริพิไล ศิลปกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงสุนทราภรณ์ หิงสาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงปนัดดา อันโยธา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ ดวงสุดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงศศิพร ทองแฉล้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ดอกบัวเผือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายเฉิลมโชค อยู่สุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายสหชาติ บุญมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กชายจักรพัฒน์ ฝอยผักแว่น
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงณัฐตชา พารัก
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงประภัสสร ภุ่นอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงสุพรรณี เปลียนพิทักษ์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เงินกลม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงวันวิสา คงนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงพร้อมดี นาขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงสิริรันต์ นรินทร์นอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ลิม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงฐิติพร วรรณบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงกาญจนา แย้มทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา คำสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญลำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายรณกฤต สุระโชติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายอนุชา แก้วเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายธณพัฒน์ สุภาพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายณัฐวัตร โพธิดำกลำ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ฉิมพาลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายตันติกร จันทรืหอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กชายพงศภัค พีอุดม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายวีรภัทร พิลึก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงจันทิมา หล้าสุด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงธนาภา ศรีเดช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงมลศกาญณ์ ปสสา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขาวนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงพิชชากร สิงหา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงญานิภา สกุลหอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงญาณิศา ทองบ่อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โพทะเล  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๒

นายเอกพล เพ็งนุ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๓

นายนัสธพงศ์ โสภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๔

นายธณาพงศ์ เฮงสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๕

นายธนะพงษ์ โสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๖

นายธีรศักดิ

์

ประจันทัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมนึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายวราเทพ คำดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายศุภกรณ์ เคนแคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายรพิพล หิรัญคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายสัญชัย อุ่นเรือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายพนม บุญหล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กชายเธวรรณ พิสมัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายพงษ์ดนัย พายัพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายพีรพล กุดฉลาด
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายวิษณุ พิมพ์พงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายวันชนะ ศรีสุธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายสิรภพ มิงรักษา

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายธนาพันธ์ อินทร์อุเทน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กชายเทพนม แก้วเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ฟงสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กชายปณณวิชญ์ พิมพ์พงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กชายธนโชติ ภูฆัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กชายนพดล อินพรหม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ เถือนวงษ์

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กชายชัชวาล ยิมสุข

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายประดิพงศ์ รัตนสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายนำพุ เสือชาวนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายภาคภูมิ จำรัสแนว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายพัชรพงษ์ กตัญู
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กชายชิษณุชา หลงมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายพงศธร กลินมะลิ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กชายภูมิภัทร
ปญญาจิกิจตระกูล ๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กชายจักรพันธ์ ปสสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายประสพโชค สุดประเวส
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายมณฑวรรษ หลักคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กชายณัฐชนน ลครเกตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายปภังกร วงค์ใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๐

นางสาวทิชากร บุตรมี
๒๕/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๑

นางสาวพรไพลิน ชาชิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงสมฤดี สีทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ สระโวหาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา สุริวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๕ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงตวงรัตน์ บุญชูสียรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงมีนา สระโวหาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ รอบรู้
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงนุชจรี ยิงวงค์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงพานิชย์ พูท้วม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา สังข์บัวแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงสิรภัทร ทรัพย์เอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงปนัดดา แน่กลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงจิระวรรณ์ ชนะมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงดวงใจ เจริญสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงสมฤทัย เฮงสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงโสพิศ ชินทรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีวิลาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา วงศ์ชมภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงรัตนา พิศนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงวรัญญา ยิงวงค์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ลครเกตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๒

นายอภินันท์ ขวัญอ่อน
๑๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๓

นายรัฐพล โยพันดุง
๑๔/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายสมเกียรติ แก้วสุวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายชาคีไน พระจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิกะชาติ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ลีปาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กุดเปล่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายสุริยา แก้วชาวนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายเอนก โพธิสิงห์

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

อนันตสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายพลพล แซ่ตัง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายอนุวัตร์ โหมดนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายชลทวัส พิมพ์ใหม่
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กชายสมาพล โอสถศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายศุภชัย อัตฐาทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายพิชัย หอมกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายณัฐพล ฝอยกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ วิชาคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายนำชัย โพธิทอง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายอดิศรณ์ บุญศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายรันตพงษ์ ปรางค์นอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

หลีฮวด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายธเนศพล หาระชอน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายไตรภพ เดชนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กชายปริญญา สุระโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายสิทธิชัย หาญบัวแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายจักรกฤษ รัตนทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายสุวัจน์ ลินปรุ

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กชายพงศกร ลาพานิชย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายธาวิน ประดิษฐ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายอนุชา ชินคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายอาทิตย์ จันทรา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กชายธนพล บัวนาค
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เถือนเหลือ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายรณฤทธิ

์

แซ่ตัง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๗

นางอัญชลี นากแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๘

นางกนกวรรณ แปงใจ
๒๓/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๑๙

นางทิพย์วัลย์ พวกยะ
๐๘/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๐

นางสาวจันทิมา ชัชวาลพงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุระทม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงอาริยาพร ศรีจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิสิงห์

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงสายวสันต์ พาละพล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงศิรประภา มาโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงหาเขตร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงปทมพร แก้วชาวนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา สายโสม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงชลธิชา สังเกตุชน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงกรติยา รัตนสุวรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงลิษา คิมงูเหลือม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รามหริง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงเบญจพร ยืนยงค์นาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงอรสา สุระทม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงศุภาพร สุระทม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เทินสระเกษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ วงษ์กลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงพัชราภา เปไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงจิดาภา เถือนเหลือ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงจันทร์ธิดา จีนดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายสหรัฐ จำปาทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กชายปยะ คงปราโมทย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสียงวังเวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายศุภชัย กังขอนนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กชายวรานนท์ บุญเทียงตรง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กชายประยุทธ มุ่งเติมกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงวรรณิภา เรือนปญจะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงอริษา สีพุด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงมินตรา คำมาตร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงวรรณษา กองศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงพัชราภา เพชรมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงวิมลลักษณ์ พันธ์วิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงชนาพร กองทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงพรนัชชา ศรีนาคสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงรุจิกร วิชาผา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงถิรพร มูลที
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี เพียรใจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงชลนิชา เรืองดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงพรนภัส คำตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญยศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกสง่า  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ แจ้งอรุณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายธนบดี ช่องจอหอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายสถิระ พงศ์พัด
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายชัชภูมิ แสนยินดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรือนเพชร

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายธวัชชัย รัตนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายเอกรัตน์ หัสโต
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายบุญยะฤทธิ

์

หัสโต
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายทินภัทร แต้มโคกสูง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายปฏิญญา กุมสิมพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายพิษณุ มุ่งเติมกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายสมรักษ์ คำจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายธนภัทร ทองภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กชายพีรวิชญ์ จำปานาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กชายแสงสุริยันต์ สองสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายธนพล ทับเหล็ก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายอติภัทร์ สะอาดเอียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ นาธิราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ เปลียนศรี

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายกันตวิวิชญ์ คำดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กชายจักรกฤษ มังกรแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายกิติคุณ ชาลีรักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงจิดาภา สำเนียงเพราะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงชลธิชา อินทรกำแหง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงพิมพ์นภา แจ้งอรุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงพราวนภา แจ้งอรุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันธ์คงดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงณภัทรา ช่องจอหอ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงไพรินทร์ แก้วอารีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พูนหมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงพิชญะดา แสงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ภูแสงทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ น่วมโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงแพรวา อาจเพ็ญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีบุญมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงสวรรยา เฮงสงเคราะห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงณัฐธิชา นิยมชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ช่างนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงโศรดาพร วาระสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงวริศรา เสริมกลิน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระทีนัง

่ ่

เขาเสนาสนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงศิโรลักษณ์ ผลสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระทีนัง

่ ่

เขาเสนาสนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายวีระชัย บุญมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก บ้านวังลึก  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายสุรเดช เชือขำ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลึก บ้านวังลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๕

นางสาวสุดารัตน์ เงินลุน

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านวังลึก บ้านวังลึก  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงกาญจนา กรรขำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก บ้านวังลึก  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดัดวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก บ้านวังลึก  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายอมรชัย ไล้สุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ พรหมประชาสรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กชายนภดล คำแปลง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ พรหมประชาสรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๐

นายสมนึก บุญคง
๐๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๑

นายกรุณา คำหมู่
๒๖/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๒

นายยุทธชัย ยันต์วิเศษ
๑๐/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๓

นายสมชาติ ภูสง่า
๑๔/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายภูเบตร์ พรมโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายยุทธิชัย มนไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายวัชรพล พุทธรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายศักดิรินทร์

์

สุวรรณนารี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ปนจอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายดุสิต มาลินันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กชายอนุชิต โพธิทอง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กชายพิสิฐ พูลจีน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายอาทิศกร ม่วงนวล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

บรรจงปรุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กชายวีรพล มุ้ยห้วยแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายอภิชาติ แววขำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กชายโชคชัย ธรรมสรางกูร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กชายรวิชัญ โวหารดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

ปนแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรมสอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สกุลวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ นำดอกไม้
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ คำชะนาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สามี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กชายธีรเดช ม่วงนวล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายสุธีกานต์ บุญคง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายอภิวิชย์ สามี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กชายนันทพร เกตุพิจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชุ่มชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์ประสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายอนุชา ขันนาลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายวีรภัทร เวสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายธนากร สุขรอด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายภูวดล มังกรแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กชายพงศกร โตไตย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กชายธนภูมิ ชาอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ ชมภู
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กชายวรรณชัย เหมือนพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กชายเฉลิมชัย คงถาวร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๔๙

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๐

นางลักษิกา อาจสาลี
๒๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๑

นางสาวจันทร์ทิพย์ ก้อนทอง
๐๘/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๒

นางสาววราลี มาจาก
๒๘/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงวิรงณ์รอง เปยพา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงสุวิภา ก้อนแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ก้อนแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล ยาตะกาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงทิพาวรรณ สะโมสร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ คูณสาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงชมภูแพรว สายแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงวิจิตรา บุตรทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงวันวิสา จันสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงศิวพร สิทธิชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงอิศริยา รงค์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา สารทิม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงอลิษา เงินเถือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงสุภาพร วงษ์ท้าว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงอัมพร สิงห์ลอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงจิดาภา สุขประสาท
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พันกลัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศุภสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงชนันนัทธ์ เชลงวิทย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คำตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงโสภิตา นิลฟก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงชลทิชา ทองเผือก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงจินตนา กับสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงมิรันตี กองอาสา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายพัชรพล เมืองจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สังกรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายทวีวัฒน์ หวังวิชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

สงแดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กชายนัฐพงษ์ จันทคาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงกันติศา บุบผาเฮ้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงณัฐฐา เกิดติง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา จอมทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จำรัสจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงสุมาลี มันปาน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงพรวิดา ดอกนาค
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ อาจมังกร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์บุบผา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศักดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงธณัฐฎา เทพลาชา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงสุดาวรรณ ใยมะเดือ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา จรสุขเสงียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงปาระวี สมบัติวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กชายกชนน ปทุมานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กชายกฤษณะ จันทร์อุดม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก่นจันทร์หอม
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉุนหอม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายฐาปกรณ์ บุญเกิน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิญโญยิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงปรานิพรรณ์ เสือขุนชัย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ โกมุท
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายปใหม่ เจิมขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายพลากร รุ่งเมืองทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงพัชชา นอขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชมสีสด
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงรภีพรรณ โสภาศรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงรักษิณา เสือขุนชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายวรากร กุนจง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๒ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงวาสนา คำเรือง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ ยิมยินดี

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงสิรินภา พิมพ์สาลี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงสุชาดา ทองจีน
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงโชติรส ชมชิต
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายจักริน กองชนะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงจิดาภา มิงขวัญ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายชญาวัฒน์ ศรีเครือแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ใจหนัก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กชายธงชัย ประภาตะนันท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายธีรเดช แก้วดวงใน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงนฤมล หวังแนบกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงพัชชาริกา เปยจัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายภานุ วิระชิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงมาลินี ดีมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายวรศักดิ

์

เยียมขาว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายสิทธิพล ฤกษ์เมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กชายสุรเกียรติ บุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงอมิตา ธิวะโต
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงอมินตารัตน์ ศรีเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ฝอดสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายเอกรินทร์ จำศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงกมลชนก พรรณงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงกิตติมา ชมชิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

ม้าวิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กชายชุดชนะ สุขงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ครอบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่สุขดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายธวัชชัย ยิมยินดี

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงนิตยา ชำนาญกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงบุษบากร อยู่สุขดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงปุริสา ศรีลาวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงพัชราพร งานแข็ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันทะบาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายระพี สุดทำนอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงรัตติกาล วงจันทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงวนิดา หนูพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บำรุงฐาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงอารีย์ กระดังงา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนวงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายวีรภัทร อาดภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายฐีรวัฒน์ สังข์ทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายณัฐนันท์ มณีธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายธนภัทร ทองสูน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายธนารัตน์ กองแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงนิรมล กระดังงา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงปวีณา ขุนน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ นนท์สิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แคว้งใจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ มะบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายศรัญยู ใจหนัก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงศศิประภา สร้อยมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงสรัลรัตน์ จอนเกิด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงสาวิตรี พิมพ์ยงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงสุนิสา ประภาตะนันท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายสุศรุต หาญประทุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงจิดาภา จ่องชาวนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ จอดนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงฐิติมา พรมเสนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงนริสรา อินเบ้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายนัทพงศ์ หนูพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินโน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงพุทธรักษา สุดทำนอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงภาวินีย์ ทำสมใจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายรชต สร้อยศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายวีรชน กะตะศิลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงสายใจ เวชพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๔ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ใจหนัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายอธิปตย์ สุดทำนอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายณัฐดล แก่นจันทร์หอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายธีรภัทร มณีธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กชายนที ฤกษ์เมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สีปา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๖

นายสิทธิโชค นนท์สิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงกัญญาภัทร พรมเขียว
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงชฎาพร คำหล่อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงชลนิชา ชาญเดช
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงดวงกมล พงษ์สีพันธุ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายตะวัน ชีวะวัฒนาสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงธีมาพร อุ่มครบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายนพรัตน์ มณีพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงนฤมล ดีจะเสน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงนำเหนือ นิลอำพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงบวรลักษณ์ คะเชนหาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายปรีชา หงษ์รัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงปญญาพร ลอยครบุรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงพรวิมล สายสร้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มคำ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ คุณแก้วอ้อม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงรัตมณี แก้วปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายศรันย์ โพธินา

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงศิริรักษ์ อ่อนลมูล
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงสรัลพร อุ่มครบุรี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี เอียมมา

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายหัสดี บำรุงสุข
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงอรทัย สูนปง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงอาภัสรา วางพรม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีสังข์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายจิรพงศ์ บุตรลักษณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีวัฒนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายธีรโชติ อยู่เพชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ ล้วนพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กชายธนกฤต ทองมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงสุพิชฌา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงสลินทิพย์ ลาเสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ วุฒิเศลา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายสายฝน หงษ์รัส
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงสุวรรณนา ชำนาญกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มาลัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กชายอดิศร โพธิศรี

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ชมภูวิเศษ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงอวัศยา พุ่มจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงอังคณา แต้ตี

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงเพชราพร ภิญโญยิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กชายเอกวุฒิ เหล่าลุมพุก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กชายกรกฎ แย้มเสาธง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายจุลจักร พุ่มจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาดวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงภัคจีรา สมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กชายภัทรพล ภาคสุโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กชายภาณุพงศ์ แก่นวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงวรัณญา มันสัตย์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายวุริทธินันท์ สุวรรณพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายศุภกร วิลัยลาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายศุภกร เสโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงสุมิตรา กรกฎ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงแสงอรูณ พลวี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คามะนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงณรัฐวรรณ ชัยรัชนิธิอุดม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงนภัสสร โพธิงาม

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมดาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงวรสุดา คำทุย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายชัยมงคล โพธิอ่อง

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงฐิติยา แดงแย้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กชายธีรเดช วงค์คำราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ รัสมีจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงวรรณษา มาใบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงเบญจพร ชอบสวย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงจิภาดา ชาตรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงชลธิชา สอนรุ้ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงญาณิศา สารยศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กชายตะวันฉาย อำนวนคะนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงนำฝน เผยศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงปนัดดา วินทะชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงเกวลิน กะตะศิลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ช่วยรักษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงกิตติมาพร ช่วยรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงจารวี รังสิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายธนกฤต ชัยดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงปริญญา ตาปู
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงพลกรัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงอรทัย สัจจสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงนิราภร โฉมผา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงประภาภรณ์ ภูผาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงชนัญธิดา พรมรักษา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายฐปนรรฆ์ หลวงปราบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายปฏิภาณ สิงห์สุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงพิยดา บุตรพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ พบพิมาย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงศิริอร ภู่วิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงกนกอร ภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญแต่ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงจิราพัชร แสงคำพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายธนพล เจ๊กทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายธรรมรงค์ไชย์ อากาศสุภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายสุตฏิพัทธิ

์

ชินจิตตานุรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายจรวยเทพ บุญทรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กชายทวี ทองช่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๗ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กชายปกรณ์ ปนปา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงพัชรี วงถิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงพัชรี วงถิน ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายพีรวัส อุ่นแก้ว
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงอนุสรา มงคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงอธิชา สิทธิ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนกำแหง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายกฤษฎา ใจเมทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงกัญจนพร ทองติด
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ทัศนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายจตุพร แก้วพิมพ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายจักรพงษ์ จันทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงชุติมา นุใหม่
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์คำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีมณฑล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมณฑล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายดารากร น้อยตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายธนวัต เมืองไหว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงธัญชนก มุกไตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายธีรภัทร ชุมเฟอย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายธีรภัทร์ มาเรียง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กชายธีรวุฒิ ไชยะปน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงนภสร จันทร์ธนพิเชษฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ รินยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงนาขวัญ จงหาญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

แก้วทองหลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงปุษยพิทย์ แก่นฝาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ขันติวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงพัชรมัย สิงหา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงพิชากร โชติพรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบำรุง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวบาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี กรรณลา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กชายภูดิส พัสถาน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายภูวนาท สุรรีย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายยศพนธ์ จันทร์แปน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงลลิตา วันเสียน

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ จำคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงแก้วกาญจน์ ชัยเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วยม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงกาญจนาพร แสนสุภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา ทองเกิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายคมกริช ทองดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงจรรยา ศรีมาเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงจารวี มันทอง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ จำคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายจีรพัฒน์ ปาละวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงชนิสรา วันทัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงณัฐริกา โยเหลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายธีรภพ บุญยง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร เบ้าชาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายธีรภาพ ไชยะปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงนันทพร ลือกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงปราณี พลฉลาด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายภานุมาศ แก้วเจิม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายวีระพันธ์ ทองกู่
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กชายศุภกิจ อินทองสุก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายสิทธิชัย จิบัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กชายสุพัฒชัย ประดับทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สอนยศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงอัจศรา ฟกเหลือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงแก้วกาญดา ก่อแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กชายกฤษนัย ใจเมทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายกิตติกรณ์ กาละเมฆ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กชายฐาณุกูล อารีย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายณัฐชนน ดอนหม้อ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงปาราวี ธรรมเกษร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายภัทรพล โคตรแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงลักขณาง ไชยะปน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กชายอภิวัฒ อ่างแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงแบมรดา ขจรกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายฆธาวุธ สมุทไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายธนกฤต อ้นกลิง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายนัทพล จันทร์ชม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงแวววรรณ บัวบาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายกฤษกร โสมสักสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายธีรภัทร อุทัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายนนทกร สุพรรณ์นอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงพัชราพร ปองแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ หอมตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงวัลลภา เพ็งเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายศรราม จิตรจักร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีเสมอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สืบวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา สารมะโน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงไพรินทร์ เบียสองดวง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เม่นสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายกวี เพิมพรศรี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กชายกิตติเดช ภูทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายจตุพล กุลมุต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงจรัสศรี ศรีบุรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

เขียวไสว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงจารุพักตร์ ศรีบุรินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กชายจีระวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ราชวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายณัฐธัญ แพงทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กชายตรัยธมกร วิเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงถิรนันท์ วังคีรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายทรงสิทธิ

์

วันแต่ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายทรัพย์สมเด็จ แซ่ลี

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงทิฆัมพร คุ้มตีทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดพ้น
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงธีรนันท์ คำจูม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กชายนนทกร ภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงนิธิเนตร สิงห์สถิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๐ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงบุญสิตา เทียมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๑
เด็กชายประกรณ์เกียรติ

ชาวเมืองโขง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายพิชญะ เปกธนู
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายพิบูลทรัพย์ ศรีวิชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำลุ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงภาพิมล โพดภูธร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงรมิตา สิงหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายรัชนาท แก้วแย้ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เกศรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กชายลัทธพล ห้างวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงวรรณโปลิศ กุรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายวายุ ช่างปตย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กชายวิวัฒน์ คำลือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายวุฒิชัย คงทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เรืองตาบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กชายอนุชิต สุขเสริม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงอินทิรา ภู่สิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายอิสระ ผอบเงิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา เอียมนุ่น

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กชายเจนณรงค์ ไชยนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงเบญญาดา แก้วมณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายเมธา อิมอยู่

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายโกมล อวยจินดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

มีทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กชายสิริศักดิ

์

ทัศมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงปณิดา อินทร์เลียง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงกชมน ถินทัพไทย

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายกษิดิศ แก้วสงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายกำธน โทหอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงจันทกานต์ จันทาพูน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กชายชวกรณ์ สุทธะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายณัชพล ปดทุมมา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วพินิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ขุนเณร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายธนกฤต จงพานิช
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงธนพร ช่างปลูก
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ ยวงเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กชายธนันธร งามศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายธรรมนิตย์ ศรีบุรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กชายธฤตวัน รวดเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงธันยพร มวยคำอ้าย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายธีธัช ลุนทา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กชายนนทวัฒน์ มากเฟอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงนันทพร วงเคน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายนิติธร วงษ์สุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายนิธิศ พรมเทศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายปกรณ์ ขันทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กชายประวีติพัฒน์ ยางอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงปวริศา สกุลเพ็ชร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงพรรณรินทร์ เทพศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กชายพระคุณ ครุฑนาค
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กชายพัทธนันท์ เตมินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กชายพิชัยภูษิต สันติชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พิมสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงฟาริดา บุญมาศ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กชายภครพล ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์ สุทธะ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงรภัทภร จันทวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กชายราเชน พาขึนพร้อม

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ เทียบฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กชายวชิรวิทย์ จอฉุย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายวสุวัฒน์ สุริยชัยพรอุดม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงวาธิดา แจ่มใส
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงศิริกานดา เกตโส
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กชายศุกรีย์ ศรีเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูมิโอตา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กชายสาริศ ผอบงา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงสิริทรัพย์ อินสอน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงอธิชา ฤกษ์ดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายอนุพงษ์ เนียมถนอม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงอรญา ยางอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายอาทิตย์ รองทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธ์ภูรักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กชายเอกราช นิลขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงกฎชกร ขัตติยะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กชายกันตพัฒน์ สังข์สุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายกาจบัณฑิต พวงพี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงจิรัชญา งามดังนาค
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงชลดา นาลิดลาด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงญาณิศา คำจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กชายฐปนรรฆ์ ลิมรังสฤษดิ

้ ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มุติพันดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงณฐิดา ขันแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิกะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงณัฐสุดา สินประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงณัธราภร เนยอิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงณิรัญญา วรรณพรึก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายธนกฤต น้องการ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงธนวรรณ โง้วประดิษฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงธมลวรรณ แสนทน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์เจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงนฤมล เกรงสำโรง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงนัชนิชา พันธ์เพ็ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงนันธิดา ช่างปตย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีวังคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงปภาพร สนิทบุรุษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๘๙
เด็กชายประชาธิปไตย

ใจเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กชายเอกนัท จันเมฆ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงปทมาพร ทับมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงปาลิตา โพธิดี

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงปนทอง ปุญวัฒโท
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ หงษ์หนึง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายพชรพงษ์ ปนถาวร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กชายพนธกร หงษ์อิม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายพสิษฐ์ เชือวงศ์

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงพอร์สภัสรา วัฒนาจิรวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงพัชรนันท์ กระป
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงพัซร์อัมพร สิทธิเดช
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กชายพัทธดนย์ หน่อนาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ บู่ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กำเนิดกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ กงนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงภัทราพร ถานะมัน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายภูบดินทร์ ทองดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กชายภูริณัฐ ปอมเสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงยุวดี จันทร์อินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กชายรฐนนท์ ราชดำเนิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงรัตดา โรจนเกษตรชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงวิชาดา พิมพาพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงวิมลสิริ วิเศษหวาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กชายศิรวิชญ์ สุพรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กชายศุภกร กินขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงศุภัชญา ปนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กชายสรธร โภชนะสมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงสาวิตรี เครือขวัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงสิริกร จันทราวุฒิกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงสิริโสภา ใจงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดอนหม้อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงอภิญญา บุญไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา โคตรหานาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงอิสรียา ชาชูรส
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงเปรมยุดา บุญนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายไชยวัฒน์ เกาะสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายพีรพล ขำระหงษร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ ไชยพงษ์หิรัญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงสุชานาถ แตงเชือ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงสุทธิตา นวลนิล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายกานต์ปณิธ แสนอุบล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงชารินี เชือบุญมี

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายนวนนท์ วัฒนาธร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายบัญชา ภูยอด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงพิชญา หวังแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วอำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงลภัสรดา ถาวรทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ถุนพุฒดม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา ชินคง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงอาทิศยา ชินคง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงอารียา คำเขียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กชายโชคภิพัฒน์ สุรินปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กชายไทวัชญา ประทีป
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ดาบลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กชายกฤษดา รวดเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สุวรรณละออ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กชายธีรเทพ ขันตีทัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ คูณศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กชายภูวเดช อริยหิรัญกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ กรทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กชายมานะศักดิ

์

ชะนะชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้ววิเชียร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงศุภชัญญา คำไร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายสิงหชัย ทำบุญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กชายสิริโชค เหง้าสารี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายอานันท์ จันตระกูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา กรทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายดัชทีน ฮ๊อฟมันน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กชายธนโชติ แซ่เล้า
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๑

นายปรมัส ปานนิล
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายพีระพันธ์ กลินกุหลาบ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงภัทชราภรณ์ เชษฐา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชัชวาลย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๕

นางสาวรัชนียากร พรมมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กชายวรินธร ธวัชกุญภิญโญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายวัทธิกร จงพานิช
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดีบุญมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กชายกฤษณะ แก้วบัวทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงขนิษฐา คำนึงชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายชานนท์ มะกุจะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงญาณิศา จันนวล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงธณชนก โสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มหามงคลนุสรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงประกายรุ้ง เต็มหัตถ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายวุฒิกร เทียมเพ็ง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ จิตรทนงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงอริสรา ศิริโพธิแพง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ทองสถิตย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ แสงขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงพรนภา กุลน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงสายฝน เทียนจัตุรัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กชายสุธลักษณ์ เขียวเวียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กชายอัมรินทร์ เนียมสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงเณศรา หีบแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงกนกรัตน์ บัวโฮม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มุกคสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงวารุณี มาดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันมูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

น้อยใจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงณัฐริกา มุกคสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา หาญลือชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงอุษา แก้วมะณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

บัวโฮม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายกรวิชญ์ กลินกุหลาบ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายกอบชัย แสงหาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงณิชาภัทร กับปลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๖ / ๔๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายพิชัยภูษิต จันทร์หุ่น
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงฟาใส เกิดโชค

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงมนัสยา โภคพิพัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายอนุวัตร ศรีประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงเขมมิการ์ ทรัพย์สอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ อิทร์เพชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงกรรณิกา หน่อนาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กชายชลนธี สิงหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทะจีน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กชายณัฐพล หมู่พยัคฆ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กชายธรรมรัตน์ ขันยศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายพลพล ศรีสุพล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญยก
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงประภาสิริ ม่วงสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงณีรนุช ชัชวาลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชายพีรภัทร พรมภักดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงวงตะวัน สุอิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงวิมล ภู่ดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงสุภาวิณี ชำนาญพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงกฤติยาภัทร โกฎหอม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายกิตติภพ ชาติขยัน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ สมทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

อุดทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญโห้
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายฐิตินันท์ ศรพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงธนพร เกณฑ์มา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงธยาน์พร ชัยจันทา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายนัฐภูมิ พิลาโท
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงพรวดี สารีหอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ไชยศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงรัตติกาล ดวงปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายรัตติภูมิ ดันไพรสน

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงวิชญาพร พันอะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ผู้แสนสอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๗ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลเกลียง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายอรรถพร เขียนสีอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงเนตรดาว นากศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงเบญจพร คำแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กชายกฤษดากรณ์ บุญรอด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กชายกิตติธัช เปอดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงบุญยารักษ์ ชมคาร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายบุญโชติ สมสาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงปยะศิริ ชัยศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กชายเทวา จันมูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงพรทรียา ชัยจันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กชายอาทร ชัยชมภู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายสิงทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พุทธวงศ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายธราเทพ ทองพู
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงนันทิชา อิงทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ พวงภู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กชายศุภกฤต ทองอนันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กชายเอกราช สารพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กชายณรงค์ สุขีเกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๖

นางวันนา โพธิชัย

์

๒๖/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กชายตะวัน ชาเสน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กชายธราธร ลาดนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กชายภูวดล แสงจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงวรรณรดา สวดสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงศิริวิมล เจ็กอยู่จริง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุนันตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายสุวิทย์ ดวงตานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขันตรีทัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายกชกร อมรเทวภัทร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงณัฐชา บุญนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กชายดรัสวัต ยมจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กชายธนาทร บุตรทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๖๙
เด็กหญิงพลอยแพรวา

วันศุกร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงภัธราพร เข็มทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ โตเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กชายวชิรวิทย์ จูเผือน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงวิลาสินี แก่นแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กชายสิริกร บุญภิมุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงกมลรัษณ์ เพชรหมืนไว

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กชายกฤษณะ คำจำปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายกิตติยากรณ์ ศรีนวล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายคุณากร คำอิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายจตุพล แก้วเผือก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงชนิศา พุ่มม่วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช วันอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงญาตา ศรีวรรณะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ์ พรมดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กชายธนกร โยงญาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กชายธนพล โทนสี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ โลหะเวช
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายธันวา เภ้าหอม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ กองเสนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงปริยาภัทร สายคำอด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงปาริตา สาเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายมงคล คามกะสบ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ สกุลรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงวันวิสา เสาแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กชายวีรภาพ มากมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายศุภณัฐ บัวศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กองคำแสน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายเอกกวี ไชยศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงแพรไหม มหาจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กชายโอภากุล คงไพศาล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายทรงพล กาพย์แก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายทรัพย์สถิต สินสมุทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายธนกร สิทธิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงวริศรา บุญไพโรจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอียมเมือง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ อินทร์จันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หาญยิง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงญาตาวี วันเสียน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงฐิติมา พุทธรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายธนกฤต อินทรประสาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ พลูมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายธนากร คำอิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายนันฐภูมิ เสวกระโทก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรพรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงนิโคล สิงห์ชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แลคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงพิจิตรา วารีศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงภัทราวดี จิตโอฬาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กชายยศกรณ์ คงอยู่นาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงวรรณพร โภชน์มาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงวรันญา พันเขียว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายศิริโชค พันเขียว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชูนาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงสโรชา มีนนท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงเบญจลักษณ์
เกตุสาคร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงวิชชุดา จิตชนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงอรสา ลันทูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงอินทิรา คงสมบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กชายเกษม คงเจริญเนต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กชายเดชาวัต ละดาห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ อินนุ่มพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงจุฑาพร พุ่มทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงปทมา ภูนบผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๔

นางสาวสุพรรษา เต็มตาชืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กชายธีระพงษ์ ทับบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายฐิติวุฒิ เครือเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ เครือเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายอภินันท์ กล้าหาญ
๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายพงศกร โตทองหลาง
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ภักดีพงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายธันวา ภูบุญคง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายณัฐพัฒน์ ทำวิชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงนัฐชยา ปลาเงิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงณัฐสุดา เทียนนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงพนัชกร ใจเย็น
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงอารียา สมภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงประภาพร นวลปน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ ผิวบาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงน้องใหม่ พืนหัวสระ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายจักรวรรดิ

์

สาครลาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงอภิญญา สุขคงเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงณัฐพร มีจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กชายภูเบศ ศรีทานวล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายเกือกูล

้

สมพูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กชายณัฐพล แก้วดวงดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงนพมาศ มูลตรีประกอบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงพรวิมล อ่อนนิม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงภาสินี วิบูลอรรถ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิลปประดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศิลปประดิษฐ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กชายชยนันต์ ศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงชาลิสา โสมดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กชายปติพล วิยาสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงวรรวิษา ขาวกา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๕
เด็กหญิงประภาวรรณ

ศรีสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายอนุวัตร จันทร์ราช
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายศุภชัย ทองก้อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายเจษฎา กองชนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ทรงพุทธ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายกรภัทร์ มิงขวัญ

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงกิตติญา ตรีเศียร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กชายกิตติทัต พูลทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กชายกิรติ วัฒนรัตนานนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายจรูญวิทย์ หางาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงจิตรลดา มาจุ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงจิตราพร ผุยมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงณฤดี วาดโคกสูง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มนฑาประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายธนากร ดีเอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ปองภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กชายพรรษกร ทองกลำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ หงษ์จันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ สินชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงวงศ์ฤทัย นาคสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กชายวัฒนา พันนาดอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงวิภาวี ชืนนอก

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล ทองปน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กชายสรัล สินทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กชายสิทธิพล จุนกิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงอินทิรา ชาญสูงเนิน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ หล้ามณี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายเหมันต์ โพนธาตุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายแดนชัย ภูแข่งหมอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงชนัญชิดา งามเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กชายนัฐพงษ์ จันทร์ทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงนิศาชล บุญศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงพัชรา พึงบัว

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กชายภูมิชนะ เหลืองสุก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ วาระเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กชายวรเมธ ชานนท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ พิลาเกิด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงศุทธินี พรมลัดธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงญดาพา อินทร์สวาท
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กชายพิพัฒน์ อาสว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กชายณัฐพล กอเฮง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายศักรินทร์ สาวิสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงจิรภัทร ทองเหลือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงปภาดา เพ็งสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยังจิว

๋

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๒ / ๔๐๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงสายธาร เชาว์ชาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงธีรนาฎ รวงน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงสโรชา แสงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์แก่น
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายชาคริต วังคีรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กชายเจษฎาพร เครือขวัญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายนัฐพงษ์ เครือขวัญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กชายพงศิกร กองล้อม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงภารดีวรรณ สีละมาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงณัฐนิชา รุ่งเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงเภาวินี ทองเหลือ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงประกายดาว พิลาสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงณัฐชา ชัยนิตร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงสายไหม ทีวะโต
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ พ่วงมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงนารี ศรีสวรรค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังแหน วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายกิตตินันท์ ตะเภาเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายธณากร สังข์ทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายบูรินทร์ คำแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กชายวรวิช ทิมราช
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รังไกล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงสุชาดา เทียมจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงเพชรลดา ทับทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายไชยา ประดาห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ พาแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงนริสราพร บัวสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายพิษณุ เอียมมะเฟอง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงร้อยพุด มุ่งเลียบกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงวรดา จำปาสร้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงสิรินทรา สุขแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดตีบใต้  

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ พลสิน
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ โหวดหอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงกัญญา บุญเรือน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กชายกิตติทัต ทองเกิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายกิตติพร ธุปะละ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงกุลจิรา แก้วพวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

กองแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายคุณานนท์ อินทร์รักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายจักรกิจ เกิดโพธิชา

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายจักริน จันสมดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงจันทกานติ

์

พันธ์ช่อทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงจารุภา ธงชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงจิราพร คำวิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไม้หอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายชนินทร์ รสชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงชลลดา ชุมรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงฐิติมา ยอดโพธิเขียว

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงณัชพร อินคำแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปรากฎรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงณัฐกมล ขันตีทัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงณัฐชนิดา ชัยวะนัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายณัฐพล บูรณะกรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กชายณัฐพล แก้วบุญมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กชายนภดล ปานเกษม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ฮดโท
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงบุษกร กรสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายประกาศิต ดังดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายปรัชญา เอกเผ่าพันธุ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายปุณยวีร์ ขวัญแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กชายพันธการ เพ่งพินิจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงพิชญา รัตนภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายพีรณัฐ กุดตานู
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายภคภัทร ทองพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กชายภัควัธ ดาวเรืองสวน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายภูรีวัจ ว่องไว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงรัสรินทร์ โชติสินสมบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงวรรณษา สุขแดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายวรวุฒิ แสงคำพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงวรัชยา ธงชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายวัฒณรัตน์ สุตะวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงวิชญาพร พลหาร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายวิษณุวัฒน์ สีดายอด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ สุพีนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายวีรภัทร คุณแก้วอ้อม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายศรายุธ แผ่นกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงศุภิสรา วงนคร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงอริศรา นาคประดับ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงอัญญานี แสงสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายเฉลิมเกียรติ แสงสุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กชายเมธัส รินนาศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงเมธินี สายมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงโสภิธิตา เกตุอุบล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงไปรยาลักษ์ สุขโต
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงกมลชนก นิยมวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงเสาวภา ฤกษ์เวรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายนครินทร์ อิมเอียม

่ ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กชายปณิธาน ดวงต้น
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงสุภัชชา สิทธิเลิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงพิณลดา ไพเราะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กชายวชิรหัตถ์ แก้วเจิม
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๑

นางสาวอาภัสรา นุใหม่
๑๔/๗/๒๕๓๑

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๒

นางสาวแสงดาว โสธรรมมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงกัลยา สุทธิประภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

คชคีลี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายจักรพันธ์ โยธาธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงจีระนันท์ ด้วงพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุณทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงชลิตตา มูลเกตุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงชโลธร ยอดเทียน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายธนกร ดีเต็ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายธนภัทร สีใจมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายธวัชชัย พันธ์พรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กชายนัทตสิทธิ

์

จันทรทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กชายพชร ถือนูศร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงพรบุณยา อภัยพัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายภพกร ศรีสุข
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงมณฑกานต์ ตรีราวาส
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายมนัญชัย บุญประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงวิมลวัลย์ ดีจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายสันติ จันทรทา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายสุเมธ ต้นสีนนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายอชิรวิทย์ สมพร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ปรางศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กชายจีรภัทร กรีลาวาท
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายณัฐพล ดีเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายทรงกลด วิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายศุภชัย เสมาฉิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงสุธิดา หล้าพรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงณฐพร จันทร์กลัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายศิรเศรษฐ์ ลออเสถียรกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายจิรวัตน์ พัดพ่วง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายชญานิน นำนิล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ แสงผึง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองแจ่ม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายสารินท์ เขตกรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายสุวินทวงศ์ ขุนทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงอริศรา บุญช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงชนิดาภา อยู่เจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายธนากร ปนคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานพิมพ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๑

นายพิพัฒน์ ไผ่แก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๒

นายวิรัตน์ สายคำกอง
๒๓/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายคฑาวุธ ศักดิเพชร

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายทวิชัย วงษ์ภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปองไฝ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายวัชรพล กุลสงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงศศิประภา มูลคำภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๘

นายสุทิน ลิงสกุล
๒๔/๘/๒๕๑๒

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๔๙

นางขวัญจิต วงชารี
๒๐/๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๖ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๐

นางสาวชลธิชา ประธาตุ
๑๙/๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๑

นางสาวใกล้รุ่ง เขียวพระอินทร์
๑๘/๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๒

นายวิโรจน์ โคชะกา
๒๔/๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๓

นายจิรายุทธ ยาหอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๔

นายผลบุญ วาจาตรง
๓๑/๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๕

นายณัฐวุฒิ ดวงคำ ๒/๓/๒๕๔๔ กศน.อำเภอชนแดน เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร พลธา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายกฤตนัย มางาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายทีปกร พรมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายวัชรากร เอียมสอาด

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์งาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กชายเสกสรร โพธิสวัสดิ

์ ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงภัคจีรา ทราบสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงฐิติพร ชนะภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงอรทัย สิงห์แก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงเนตรนภา ลบฟก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงนิตยา จำปาศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายฐิติพงษ์ จันทร์แวง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงลัดดา อ่อนตะนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายพีรภัทร สุราพา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงภัทธิรา หลวงศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายณัฐพล ขุนภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายวัชรพล พูลสอน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงธัชทวา ทองแถว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายธนภัทร ปรุสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กชายพิทักษ์ธรรม มาท้วม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายพงศ์เทพ เถือนด้วง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงกฤติยาณี สาเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา นพปราง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงกนกทิพย์ บัวลม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายวรวิทย์ ขวัญหอม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงภริตา แก้วสีดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร์ บรรดิษฐ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงนาตยา พะเทศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายธีรธร อิสสระ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กชายสุทธิพร แย้มศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กชายธนวิชญ์ ผู้ผึง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายทัศน์พล จันทร์อินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร กุคำลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา อ่อนทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายทวีทรัพย์ ดวงคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กชายนพกร อ่อนศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงสุวพัชร บุตรดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงภัทรา ทวีแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กชายศิริชัย ควนจาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงอริษา กองตัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายพรมงคล ศิริเวช
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงมาริษา ตุ้มทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายอธิป ศรีประสงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กชายณัฐฐาพร เปยมสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงเจนจิรา สาเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงวนิดา โสงามี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาษี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ครสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๕
เด็กชายกิจฌภัคอนันท์

ณมนัสนันท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายศิวนันท์ ภังค์สังข์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายนพเก้า ตามวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายนพคุณ ตามวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กชายวีรเทพ จบศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายคณิต เพิมลาภ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

นุ่มนิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายอมรเทพ สิงห์ลอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงชนิษฐา แก้วสีดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงฐิดาพร มุนณี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงศศิณัฐ สีผา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงมโนชา สาทิพจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงวรรณภา จันทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌา เฉยดิษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงฐิดาภา นิกรฐา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงชลพร วงค์คำจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิประภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ทิพย์สันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงฐิติพร จวนตรง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ จบศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงนพมาศ ทาคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงกานต์มณี วันชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงสุดาพร ชนะภูมิ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายธนพล อาจธัญกรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายมงคล จันทร์ชมภู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายวรทย์ สุขกลิน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงปริยาภัทร สุขประดิษฐ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายภูวดล อยู่แก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ เหลืองพวงทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายชนกชนม์ เพชรศรีโชติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายกิจติศักดิ

์

ก๊กศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๗

นายวินัย วงษ์ยา
๖/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๘

นายรัชพล ครุฑความดี ๘/๖/๒๕๔๐ กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๓๙

นางสาวพลอย พรินทรากุล

๒๑/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๐

นางสาวนราภรณ์ นาคหอม
๑๖/๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๑

นางสาวสุกัญญา อินแก้ว
๑๑/๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๒

นางสาวพรนภา อินทองดี ๙/๑/๒๕๔๑ กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๓

นายสุรินทร์ บุตตะพรม
๑๖/๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอชนแดน โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๔

นายหิรัญ ทองสูงเนิน ๑๐/๙/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๕

นายจีรศักดิ

์

ปนโฉม ๑๐/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๖

นางมจุรี ปนโฉม
๒๗/๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๗

นางกัญจน์ชญา รวมเงิน ๑๐/๕/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงชฎาพร เรืองสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงชมพูนุช กลำสามเรือน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายขวัญธิชัย สมดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี กลินพยอม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงนันทิมา แก้วเมืองกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กชายวิษณุ ขำคม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ อินทร์สมบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๕

นายสหัสวรรษ ตรีกุย
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๖

นางสาวกมลวรรณ ประจันทร์นาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๗

นายไพรัตน์ สีดา
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๘

นางสาวสาวิณี ยิมสิน

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๕๙

นายสมโภชน์ ตุ่นอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๐

นางสาวศศิมาภรณ์ ทองอุบล
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๑

นางสาวนิศา พาเรียน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๒

นางสาวจิราภรณ์ ปราสาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๓

นางสาวมนัสนันท์ แซ่จันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๔

นางสาวปานจันทร์ สุขเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๕

นางสาวจงจิน เกิดภู่
๐๙/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๖

นางสาวปราณี สุขเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๒๓

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๗

นางเสาวลักษณ์ เชาว์โคกสูง
๑๙/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายวชิรวิทย์ สิงห์สถิตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กชายเกรียงไกร จันทราช
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายธเนศ ไทยมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายชลธี สร้างทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงศิริวรรณ คำดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิง .วริษา อุ่นแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงจิราพัชร คำพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงกาญจนา สารถี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายภูษิต จอมพิจิตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายศิริชัย ตลับโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงชลธิชา เกิดภู่
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ คำสิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงสุภิสรา สินดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงปยะวิภา สุธงษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายณัฏฐเอก ประกะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์สุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายยศธร กอข้าวกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายนภดล ยอดคีรี
๒๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายเจษฎา ถาลี
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายสุวรรณ แท่งทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายวุฒิชัย มาพักตร์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พิลึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายนกูล ยิมมา

้

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายพรรษา ศรีจุน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายวรเมธ ช่างคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายวรพล ทองห่อ
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กชายปรเมศวร์ บุญตือ
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายวีรยุทธ สงวนพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับจัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ต่อมูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ ประธรรมเต
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ประเสริฐศรี
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงชุติมา ขลิบทองรอด
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงพรศิริ ทับทิม
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงธนาพร นรรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงสุนิษา พ่อสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรียนรังษี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงชืนนภา

่

โสคร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงมินตรา กองกิน

้

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงศิริประภา พิมพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงมยุรี รุนอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายพีรพงษ์ บันตะบอน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๐

นายฐิติกร สุกระภี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๑

นางยุพิน สุกระภี ๔/๖/๒๕๑๓ กศน.อำเภอชนแดน วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๒

นายธนาธิป เกิดติง

่

๑๑/๑/๒๕๔๓
กศน.อำเภอชนแดน วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๓

นางสาวมัณฑนา ภู่ธนมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอชนแดน วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๔

นายฉัตรชัย โพธิศรี

์

๑๕/๑/๒๕๔๒
กศน.อำเภอชนแดน วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงสุพิชญา ปนล่ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงณัฐชนันท์ แสงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กชายกรกฤษณะ พันธ์ถม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงชัญญานุช สมนาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงธรรมาพร จำลอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๐

นายภูวรัตน์ จันขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๑

นายกฤศ วรานันท์อังกูร
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๒

นางสาวสุกัญญา เทียงบุญถึง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงสุกานดา สุทธิศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๔

นางสาวกาญจนิชฐา ดิษฐเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๕

นางสาวรุ่งธิวา ลูกอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๖

นางสาวฐิตาภา ศิริสัมพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงปวีณา ราษสว่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กชายธนพล จำปาทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงเสาวภา พรรณศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงชนิสรา วังนาค
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงจิดาภา บัวลอย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ประเสริฐศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายณัฐนันท์ มาลาวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายทยากร สังฆะสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายสุธิศักดิ

์

จิตรมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๖

นางสาวกนกพร บุญแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๗

นางสาวอรัญญา เลิศสวย
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายนิรุธ ทานะมัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา จวงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายออมสิน ดอนไพรที
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ แก้วบุญเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๒

นางสาวนาริษา จันทร์จร
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๓

นางสาวช่อลดา เปลรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๔

นางสาวฐิตาพร คุ้มเปรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๕

นายจีราพัฒน์ วงษ์บุตรดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๖

นายกรกฤช โพธิสุวรรณ์

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงอนุสรา ช้อยฉิมพลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงจณิตา ไพรเวหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงศิริทิพย์ มีสุนทรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๐

นายชยากร ภุมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงหทัยกานต์ แจ้งแดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงภาวิรัตน์ แสงประสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ พุทธิปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงสุภาพร อินทรา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายทิวากร อุดม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงนริศรา ทิพยวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กชายอดิเทพ โพธิพงษ์

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษ์ลคร
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงพรชนก ปุยแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงณัฐพร ประสงค์สืบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา สาแสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๒

นางสาวญาณิศา ทองโชติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงแก้วตา เสนารักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงสุชาดา เสนารักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๕

นางสาวธิติยา ดิษฐทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๖

นายภูมิพัฒน์ พลเศรษฐพงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๗

นางสาวนสา บุญโฉม
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายกฤษดา งามตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กชายพงศกร เพชรสิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายอัครพงษ์ พลเศรษฐพงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงมาริสา สีต๊ะสาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๒

นางสาวชฎาพร คำพา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กชายรัชพล ศิริบุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงปภัสสร สุขสบาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงกิตติยา อินทิจักร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงมาริษา ชูจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายจรินทร์ ดงพลับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๘

นางสาวนริศรา สีทาจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงสุวัชรี พิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายปณณธร กินนารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงสมฤทัย เจิมทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายจุลจักร เขียวเทียน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงอภัสสร ยิงมีมา

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายวีระ คงอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายสิทธิชัย เหมือนทิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อัคราชศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงนิพาดา ดาวสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายณัฐนนท์ มากผ่อง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงพุธิตา เขียวเนตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๐
เด็กหญิงทักษิณานันท์

ลำภูพวง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงอสมา กลึงเอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายศรัณย์ ตันศิริพรภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงสุรางคนา ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๔

นางสาวรุ่งนภา ผูกฟก

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล เณรเถา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงสุณิสา คำสิงห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉิมจิว

๋

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงวรวรรณ ขันโท
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

การภักดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ใยฉวี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงจิราพัชร ฉิมจิว

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๒

นางสาวสุภนิดา สำเพียร
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๓

นางสาวอฤทัย พุทธปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๔

นางสาวศิริวรรณ บุญเซ่ง
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๕

นายนพดล มีลาป
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๖

นางสาวพรหทัยรัตน์ จิตธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๗

นายเอกภพ โพธิประจักษ์

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๘

นางสาวปยะธิดา ขุนสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๐๙

นายณัฐดนัย ปรุสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๐

นางสาววรรัตน์ ธัญญเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๑

นางสาวกัญญารัตน์ แสนประสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๒

นางสาวชนัญธิดา สาทะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายอดิสร พันสำโรง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๔

นางสาวณาถกาญน์ แก้วมณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๕

นางสาวอรไพลิน ก้อนเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๖

นายสมพงษ์ ทองพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๗

นายธราดล ไชยสงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงอ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายธีรวุฒิ ถาวร
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงรัชฎาพร มีมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๑

นายสท้านภพ ท่อนทองแดง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงสุชาดา ทองสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายนรัตน์ สุดธะสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายสหชาติ ช้อยสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายดฤษณ์ดนัย ไชยะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

คุณสงฆ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงปณทิตา เอียมมัง

่ ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กชายกฤตยชญ์ พาแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๐

นางสาววรรณภา บัวทะรา
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๑

นางสาวนวลนภา เหลาทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๒

นางสาวธาริณี นัยวินิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๓

นางสาวอารียา บุตรดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๔

นางสาวจุฑามาศ ขาวเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๕

นายวัชรินทร์ กองสอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๖

นางสาวพัชรมัย ศรีภิรมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๗

นางสาวกุลธิดา ฮะฉัว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๘

นางสาวศุภรดา ปานดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๓๙

นายไพศาล ลาวัลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๐

นางสาวชลลดา ชูมาลัยวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๑

นางสาวจารุกัญญ์ กิงย้อย

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๒

นางสาวญานุวรรณ ด้วงขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๓

นางสาวอัครณี สันตวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงมาลินี กังวาล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงหิรัณยา บัวสนธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายสหภพ สุขอินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายสรภพ สุขอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๘

นางสาวกุลธิดา วังคีรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กชายแทน กสิบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายกนกศักดิ

์

กว้างจิตต์อารีย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงสิรินาท บุญรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงวลัยภรณ์ ชำทองไหล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงชุติมา บุญมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๔

นางสาวอนุสรา สามล
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองพันชัง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงภาวิดา ขำบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงภณิดา คำทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงนิสา เฉลิมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กชายพงศธร หวลอาลัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงญานิกา ปานรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิชัย

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงอภิญญา มาศวิจิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายชินวัตร อิมอิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงศกลวรรณ ทองตีด
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงเกศรา ยุทธิทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๗

นางสาวนิศาชล จองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กชายปกรณ์ ทรงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กชายจักรกฤษ พิเคราะห์งาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ประภา เขียวน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงดารารัตน์ เกิดติง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายนพรัตน์ อุ่นยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายอัสนี มีชำนาญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงอณัชยา จิตรมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

หนูแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงอัจจิมา สีตะระโส
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กชายกัณตพัฒน์ มณีขัตย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายภานุพงษ์ กลันเกษตรวิทย์

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงรุจรวี บุญลือ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงพุธิตา สมัคการ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงกุลกันยา คำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายอำนาจ บุญนูน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ เปล่งกลำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กชายศุภชัย พูลทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กชายปริวัฒน์ ไพรสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงอลิศรา ทองแดง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงประภัสสร บุญประสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงพรลัดดา กันงา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญช่วย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงอังคณา เณรทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงสโรชา มุกดาหาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงพิกุลแก้ว จันทร์กล้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา ปแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กชายรพีภัทร อุ่นแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายพรปยะ อิมจันทร์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงสรญา เสกำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงภัทรมน มีขวัญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กชายกฤษณะ มิงเหล็ก

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายวิษณุ สุขค่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายธนกฤต จุลพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงสุทัศนา จันทร์โพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายจงชนะ สอนเวช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงลัดดาวรรณ อุ่นใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์ดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงฐปนกุล สังข์สิงห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายทรงพล สารีคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงเนตรวิภา ทับสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กชายอรุชา ลูกแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายวันชัย อินทรสูง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายภานุวัฒน์ เพ็งเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายยุทธภูมิ ยอดทองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงสุนิศา ฟองธูป
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงสาธิกา กว้างจิตต์อารีย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กชายพัฒนา พึงเมือง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญเซ่ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงณัฐชา ปานแอ๊ต
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กชายวิธวินท์ นิถากรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงปารวี เปยวัฒน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงปภาดา สารสุภาพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กชายนวพล เมืองประทุม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา เจริญสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๓

นางสาวปรีญารัตน์ จำปาด่วน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๔

นางสาวพิมพ์อัปสร จำรัสจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๕

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นรดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๖

นายนฤบดินทร์ สุภาพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๗

นายนัฐพงษ์ แก้วจวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๘

นางสาวจิดาภา สุขสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๒๙

นางสาวอภิชญา หมู่สุขศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ โสภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กชายศิริชัย ศรีอ่อน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงปวีณา บังสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงจันทราทิพย์ พันธ์สมโรง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายภรัณยู ศรีคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ หมู่สุขศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ คำแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๗

นางสาวกชนันทน์ รักเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๘

นางสาวศศธร คำจอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๓๙

นางสาวมริสา คำแล่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๐

นายวัศพล ศิริเวช
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๑

นางสาวสิริพร ศรีปน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๒

นายจักรพงษ์ อุ่นแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๓

นางสาวสุภัสสรา หลวงอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๔

นางสาวบุญฑริก คงกรต
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๕

นางสาวเพชรรัตน์ สีสงคราม
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๖

นายภัทรธร ทับกล่อม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๗

นายวิชิต หาญจ่า
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๘

นางสาวธัญญารัตน์ เมฆแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๔๙

นางสาวกรรณิการ์ สายบุญตัง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๐

นายนัฐพล ศรีสุพรรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๑

นางสาวตรีรัตน์ แก้วมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๒

นายธีรภัทร เชือปน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๓

นายวุฒิสิทธิ

์

บุญเม่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๔

นายอาทิตย์ สุพาพรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กชายภานุพงศ์ เชียงภูเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงชุติมา บุตรดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายพิทวัส พลรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๘

นางสาวสุริฉาย เอียมกลัน

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๕๙

นายพงษ์ศักดิ

์

คำจีน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงปทมาวรรณ เขียวหลง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายณัฎฐพล ขำบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงอรนุช ยศมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงบุญญธิดา ม่วงอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายจีรวัฒน์ แซ่ลิม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายศุภสิน กระสินธุ์รัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๖

นายกีรติ สอนมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ แช่มจู
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายกิตติพัฒบ์ จันทร์ศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ราษสว่าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงวรนุช เพ็งใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กชายทินกฤต โกสิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๒

นายวิศรุต สายวงศ์คำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชนแดน ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๓

นายธีรภัทร จันดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๔

นายธวัชชัย คำมี
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๕

นายนภดล หิตเทศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๖

นายอดิลักษณ์ โฉมงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายธีรพัฒน์ เมฆทวีป

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายอิสระ ลาดิษฐ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายศัญชัย มีเปยม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายสิทธิชัย ไกรพัฒ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายธนาวุฒิ ผาจวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายพรเทพ ศรสลิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายเพชรสยาม ผาท้าย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายกฤษดา ยังเลย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายตวงธรรม ขุนวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กชายวีระพงษ์ ขุนคีรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

คะณาพัตต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กชายวัชรพล แสนประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงวรนุช มายิม

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี พับขำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงนฤมล โคตรบุตรดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงหยาดฟา บุญมาก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา เอกเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงจิณณพัฒน์ พลับขำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขุนเกลียง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา ขุนเกลียง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กชายไกกรวุฒิ ตุ๊คง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กชายศักดาชัย กลินกุหลาบ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กชายคณิศร รอดโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายภัคพล ปองท้าว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายวิรัตน์ แจ้งเลิศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงพิณนภา มิงเหล็ก

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงธนัชชา คำมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงนภัสสร ขอคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายบารมี ชัยรังษี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายธีรพล รอดโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กชายปยะพงษ์ คำวิชิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กชายสถาพร ถอสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายราเชนทร์ จันทร์ผึง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายสุทิน
เหมทือนหัวหนอง ๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงธนัชชา หมืนโฉม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ธรรมกูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงวาสนา เผือกกล่อม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงปริศนา ธรรมกูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๗

นายธวัชชัย เพ็งอ่วม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๘

นางสาววารุณี จิตรชนะ
๐๙/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอชนแดน ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ กุนะคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายภานุพงษ์ ชานนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงแก้วตา ยอดกันทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายวีรพงค์ มงคลหมาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ไขทาดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงกัลยากร นำวน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีสันต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ยอดกันทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงปาริชาติ อัปมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงปนัดดา จบศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงบุญธรรม ประมูลสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายอนุชา มณีพาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายธนาวัตร เจียมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงอริสา บุญทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงธนัชชา คำวิชิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายชนากานต์ ทัดเหว่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายโชติพัฒ สุขขุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คำแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ ไชยเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงพิรามิน คงอยู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงพิมพิศา เพลียดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงสุณิชา แก้วยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายธันวา มนตรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายวิศวกร พึงโพธิ

่ ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายวิศรุต หาญแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงจันทกานต์ ดีมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กชายอนวัช สาหร่ายสังข์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายกิตตินันท์ อุ่นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายชินวัตร สุพาพรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายปาราเมศ มิงเมือง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงโยธกา อันดาสุก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายอิทธิพล ขันแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายศิริโรจน์ จันทร์สุบิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กชายภูชิต สิงลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กชายธีรเดช เชือตระกูล

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงกฤติมา วันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงกฤติยา วันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงสุนิสา สีสอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงวลินดา ชลิตชโนดม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จงจิต
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงณัฐชา จันทวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายนวชล อินทร์ประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ยศมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ผุยพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุกา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงอทิตยา อิมหิรัญ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายจารุวิทย์ คำแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงพรรณราย อินทรศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายธนกร เอียมอำ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๘

นายนที สุขขำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงนำผึง

้

ทองประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา บูรณะกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงยุวดี ท้าวคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงชลิตา บัวนวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงปริฉัตร พุฒทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงกานต์มณี ศียากุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองเชือเหมือน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงอรชุดา โรจน์แก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ม่วงราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายอนุชา ธรรมกูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงประภาภรณ์ บุญนิยม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๐

นายวรวิช คำเล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงสร้อยสุมาลี เสือเดช
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายภูณรินทร์ ปตมพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงพรหมภัสสร จันโท
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๔

นายณิชกานต์ ทองเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๕

นายโกวิท นำพากิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๖

นางสาวธัญวรรณ ทองแบบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๗

นางสาวกาหยี ดวงคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์คูเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๘๙

นางสาววรรณิศา ประมูลสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๐

นายสันติสุข เณรเรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายภัทรภูมิ พุทธโป
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วมณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงพัชริดา จุลพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายกฤษณะ คันจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๕

นายอนุชา ฉัตรเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายจรณินทร์ เรืองเวช
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๗

นางสาวสุภาพร คงเจียม
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ สิงห์คราน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงภาวรินทร์ น้อยลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๐

นางสาวพิชชาภักค์ พิทักษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พงษ์ไพบูลย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๒

นางสาวสุกัญญา ทวีกัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงปยะดา ประมูลสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๔

นางสาวมนต์นภา เจียวรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงวัลลภา เปยวัฒน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายสมชาย พิมาทัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงอุไรรัตน์ สมฤาแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายนิพนธ์ มากน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๐๙

นางสาวจิราภรณ์ นามนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๒ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายธราดล อูปคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงนันทมาศ จำปาทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงบุษกร จุลพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงสศิกาน เนตรนิล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๔

นางสาวพณิดา เณรแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๕

นางสาวนิภาภัทร เจิมทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๖

นางสาวอรพลิน พึงเงิน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายรนกฤต กอกัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๘

นางสาวนวันธร ยามา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๑๙

นางสาวนวินดา ยามา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๐

นางสาวเจนจิรา มณีโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายนิธิ บัวนวน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๒

นางสาวโชติรส หนานแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๓

นายคมณ์ กุตอินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๔

นางสาวอัจฉรา ศรีอุดม
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๕

นางสาวศันสนีย์ บุญเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๖

นายปณต แหยมแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กชายชนสรณ์ หลำใจซือ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงพนมภา น้อยสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กชายพลวัต ประเสริฐสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล ปติเหมินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายวรากร รัตนสมพงศ์พร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงฟาประธาน ท่อนทองแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กชายกิตติธัช ทองสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ สายนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงวริศรา สุภาพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงสุทัศน์ เวรุวะนาลักษณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายคมกริช ศรีรอด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงนัฐชา น้อยจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา วิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๐

นางสาวสาลินี ทองหวล
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๑

นางสาวโสรญา มากัง
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๒

นางสาวณิชากร อิมคง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๓

นางสาวคุณัญญา โพธิพันธ์

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๔

นางสาวชนานา บัวนวน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๕

นางสาวอรวรรณ พุกเลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๖

นายกิตติพัฒน จิอู๋
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๗

นางสาวมนรดา บุญนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๘

นางสาวสุธาสินี คันที
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กชายพงศกร นิมแสวงกุล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำปาศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายเสถียร ปองชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายสิทธิชาติ อยู่ตาล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายอดิสร กุนากุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงสุปราณี จันดากูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงพลอยชมภู ทองประสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ยืนยง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองพานิช
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เพชรเกิด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายวรพล ขวัญหอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายนิศร ภู่ระหงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงธิติกานต์ ชัยสงคราม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงทัษณี พุกเปยม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงพิมลฐกานต์ หมืนวิชา

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กชายนิเวศน์ เรืองนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงสุภาพร จันทสาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กชายกิตติวงษ์ บุญมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงสุชาดา ก่องศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๘
เด็กหญิงพฤษศิริวรรณ

โชติเกษมสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ นุ่มหนัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กชายวิทวัฒน์ สอนโพธิตุร

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หัถมารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงจันทกานต์ พูลหอม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงภูมรินทร์ ศิริมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงสุขต์กมล จุ้ยโต
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กชายเจตดิลก จันขำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายชูเกียรติ กระสายทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงปรียานุช อินทนู
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายชินบัญชร มันอิม

่ ่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายปวริศ งามมาก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายอัคคเดช เขียวงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายเจษฎา รุ่งเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา
ปญญาคุณาภรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๔

นางสาวสาวิตรี ทรัพย์สม
๓๐/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงอริสรา รูปล้วน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๖

นางสาวนารีรัตน์ ขุนประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงเนตรญาดา แก้วมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายธนากร จรรยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงปานไพลิน ชมเชย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงคุลิฌา บุญธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายภูมิภัทร เวชกามา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายภูวนาศ กองคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายพิษณุ ราษไทย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงมาลิณี พงษ์ประยูร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายอนุกูล เสาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงพิชยาดา แสงอ่อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายราชวัตร สักทัด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ช้างคุ้ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๕๙/๐๘๑๙๙

นางสาวดวงกมล เทียนมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๐

นายทนงศักดิ

์

จุมพล
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายกษิต ศรีอุชา
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กชายชัยเมธี ภู่ภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงผึง

้

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กชายสุพกร เสมาฉิม
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กชายเดชา แก้วกามูล
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงณัฐการณ์ ชำนาญเลือย

่

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงปยธิดา แก้วบัง
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงสโรชา มีศิลป
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สังข์วงค์
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงกานต์พิชชา หอมจำป
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายธนากร นิลละออ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ สมนึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายนิธิพัฒน์ พึงน้อย

่

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายพงษ์พิษณุ เอียมสิน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กชายภูริพัตร ดีมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายสราวุธ อุดมเพ็ชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กชายเอกพล พวงอ่อน
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กชายศักดิชาย

์

บุญกัณฑ์ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กชายมนูเชษฐ์ รัตนวัน
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กชายอำนาจ ผู้ภักดี
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กชายอานนท์ กุนณาภูมิ
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

จันพุธ

่

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายมันคง

่

ยอดอาจ ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กชายสุธี ยอดอาจ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายพงษ์ศกร อ้อยแก
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายสุริยา ติมูลา ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายกฤษดา ถอสูงเนิน
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา ทรัพยะประภา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สาทำ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงญานิศา ยังยิม

้

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงวิไลพร ยอดอาจ
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กชายภูรภัทร นีระพันธ์
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กชายกล้า จันทร์โบ
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายภูวดล ปนรอด
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายอัษฎาวุธ นิมอนงค์

่

๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงกาญจนศิริ ช้างสรรค์
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์ตา
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงอรนภา รวยสันเทียะ

๊

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงรัตติกาล ห่วงช้าง ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๑

นางสาธินี วันชัย
๐๙/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กชายนภัทร บุญชูเชิด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายนันทวัฒน์ คำลอย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายวิชัย คำชู
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ ภูอาบทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายวรโชติ คุณช่างทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายอนุชา ดวงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายธนกร วงษ์ทับทิม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงชัยพร เล็กสมบัติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงราชาวดี เครืองพาที

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงวนิดา มุงคุณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล อินทร์ทิพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงสุนันทา วงษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงพชรกมล เกษาอาจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงขวัญศิลา บุญแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญแตง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายดนัยพัชร แก้วตา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายปญญา ศรีส่ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายสุรชาติ ไพราม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กชายอนันต์ โพลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงวิธิดา โพธิชัย

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงธนิดา สุโทสา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงชลดา มาดขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงกชพร คงพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ บำรุงจีน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงชลธิชา นรายศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายชินวัตร เกลียงรัตน์

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทรัพย์ทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์เดช
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

หงษ์ลอยลม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายธนภัทร จำปาหอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กชายธีรภัทร บำรุงผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายนครินทร์ แก้วกาหลง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายนนธนา กองตัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชาติเผือก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงบุษบากร สุภศร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงปนัดดา วรดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงปวีณ์สุดา บุญรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กชายพงษ์พิชญ์ พิกุลศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงพรพรรณ ศิลดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงพัชราภา หัวไผ่
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สามารถ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายภัครเดช สภรัตน์ธนกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงภโวทัย สมบูรณ์วานิช
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายมานพ วันเชียง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงมินตรา แพวขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงวรรณนิภา สมบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายวิโรจน์ กวยคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พักอยู่
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลัดรุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงอรทัย กรชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงอริสา ศรีบรรเทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงเขมิกา พรมศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายเพชรศิริ มะสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงเมธินี ซากกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงกรพินท์
ไพศาลศักดานุภาพ ๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กชายปฏิภาณ บัวริคาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงลักษิกา ควรดีใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุฒซ้อน
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๑

นายปริญญา คุ้มชู
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๒

นางสาววรวรรณ สิทธิปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๓

นางสาวอัญชลี สวนมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๔

นายนพรัตน์ จักรักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๕

นางสาวพิยดา กอแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๖

นางสาววนิดา แย้มพจนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๗

นางสาวดลจันทร์ พรชยอนันต์

๒๔/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๘

นางปทุมพร เคนยา
๑/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๐๙

นายเอกชัย วงษ์แสงทอง
๐๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงปราชญา มีทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงอรรถพร พึงสมศักดิ

่ ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงลักษิกา บุญมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงธนพร รอดพรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญพวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายภาคภูมิ สายทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายทรงพล นัยวินิจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กชายชุติพงศ์ กลินเจริญ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายศิวกร ศรีม่วง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายธนภัทร มงคลศาสตร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๘ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๐ เด็กชายจักรพรรดิบดินทร์

์

อินตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงขวัญฤดี บุญนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ เทียนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงณัชกานต์ กลินสี

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายธนรักษ์ สิริรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงปพิชญา กันเพ็ชร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พีรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีสุพรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กชายสิทธิชัย อินทร์ชูฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายจีรวัฒน์ เชือนุ่น

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายภูเบศ ขวัญอยู่
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ พุทธศร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงมานัสพร สีทาจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงอนัญญาดา เถาสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กชายคงกะพันธ์ เกตุมะยูร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กชายดนุสรณ์ กลับจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงทัณฑิกา หนูสนธิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กชายสุคธน ตันศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายอิทธนากร ภุมมาลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อือจรรยา

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงศิรินภาภรณ์ ดอกผึง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงวริศรา ยอดโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กชายสิทธิโชค เชือรามัญ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กชายฐิติกร บุญรักษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายอาชวิน ไชยคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงทิฆัมพร พานตะมะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กชายนิพนธ์ ฉิมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายฐิติพงค์ ท้าวแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายธีรเดช บริหาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายลัทธพล สาดทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ทรพิมพ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงชนัตรนันท์ แสงจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงกฤตยา รอดไม้
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงนวลนภา เหรียญคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขประสงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กชายนวพล อินทะมาตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงนิลยา จุกกระแจะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายพิพัฒน์ พาลาศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงบงกชกร โพชะโน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงอัญชลี ราชประสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงนริศรา เชือดี

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานสารี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายธนากร สุขเกิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายธนิต วันทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กชายจีรวัฒน์ อรุณเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายสรศักดิ

์

ผูกวาจา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงแพรวาพร ศรีประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายโชคชัย สังฆะระ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายศุภสันห์ รัตนะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายอมรสินทร์ สังข์สุขศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ดวงจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ลาสอน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายชลธี ทูลพุทธา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงณัชริตา พรมถัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงภณิดา มะยมทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงไอร์ลัดดา นะรารัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงธนัชพร เพชรไทย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กชายอนุรักษ์ สูงปานเขา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กชายธีระธาดา นิลาวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กชายอานนท์ แก้วตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงอนุรดี สังสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงโกมุท หลงใจคอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายบริพัตร คำแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงภัทรธิดา โม้แพน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงพิชชาพร โพธิศรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงอภิญญา มีหล้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กชายวิทวัส เศษพิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงปาณิสา กองสินอยู่
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายธนภัทร แตงพรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์มัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงปวีณา อินทรีย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงนันตชา เวียงอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กชายรัชวุฒิ ทลาไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิสำโรง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่เซียม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใชยมาตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ขันทแพทย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กชายณัฐธธัน ล้วนลอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายสราวุฒ จันทร์อินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงชลธิชา หาญแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายธนาทร พูลศิลป
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายนิวัดิ ศรีสุราษฎร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายพงศ์พณิช นัยวินิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายชาคริต สิงห์จตุรัส
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กชายภูมิตะวัน สีขาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายธีรภัทร์ ถาวรศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ซือมาก

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายกรกช อุ่นแทน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายเจษฎากร แช่มชู
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

บัวคุ้ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงสุนิตา บุญมาทัศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายวิจักษ์ ศรีแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงไอยดา กองวารี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงธารวิมล คงมุ่งค้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายโชคชัย คำสิงห์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงปวัณรัตน์ ไมทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายนวคุณ เขียวยิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายบริพัตร ศรีฉำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายสุธี แจ่มอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายกิตตินันท์ คล้ายเหมือน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ กุศลเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณี คำคุณเมือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายวชิระ กองทองนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชีตะลักษณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายจิราวัฒน์ สาบุตดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กชายอรรฆพร พรหมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ สิทธิสาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กชายธราดล ยะเสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

จิโนคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงดวงทอง สมวงศ์สา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายนัฐวุฒิ เผยกลิน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงธนาวดี เชือนุ่น

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายพีรพล ปนกันอินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สุดยอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายสรายุทธ พุ่มพฤกษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายกรธราธร สีดำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงสุรินทา จันทร์งาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทอนแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายธนกร ปองพัว

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายสัญญา สมหา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กชายมงคลชัย ฤทธิโชติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ หงษ์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมโพธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ช่อมะลัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ ภักดีสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายจตุพร คล้ายปอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กชายภาคภูมิ สมประสงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายปฏิภาณ ภุมมาน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายศุภโชค ทองแท่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ มาลัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา เอียงหลี

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทับทิมเสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงอรัญญา วงศ์วรรณา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรชูฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายจิรเมธ กุมพล
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายทิวา ทีภูเขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายวันชัย แก้วพเนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายธนภัทร ชิตมินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายกันต์กวี พรหมมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงอารียา อุปพิลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงทันธนาธร นามประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กชายพงศธร แก้วร้อง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ หุ่นทองคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายอัติวัณณ์ หนันอุทธา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายวัชรพล บุญทิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายภาคภูมิ สุขแย้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายกรวิช สาครเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายปริญญา โกมลสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงอัญธิกา ยวงนุ่น
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงสุวิชาดา สายแก้วราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงศิรดา จิตโชคอำนวย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายธรรมนูญ สมสาย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายธีรภัทร ผะอบทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงฐาปณี ทองมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กชายสรวิชญ์ ทองเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สร้อยศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงบุษบา บัวขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงปยะดา เบ้าทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมศิลป

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายนครินทร์ แสนมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงเกศศิณี มูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ประสานทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายศิวกร ศิริจันโท

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงปณิตา ปกสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงอารยา หลวงเดช
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัค มูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงบีม หมันแก้ว

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๓ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงสภัทร์พร โคตรหมอ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หาหาญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายกมลเทพ พุ่มไสว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายวันชนะ บูรณศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงกนกพร โตพ่วง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายวงศกร ผู้กำจัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายนัฐวุฒิ เปลียนสี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายคมกิจ จำปาทิพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โสดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายรพีภัทร สุขอินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายคมกริช ชูเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กชายจิรธนพงศ์ เชืออภัย

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กชายนฤพนธ์ เลียงชัยศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวหนู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายจักริน แก้วตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายชัยกุล ประสมพลอย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายไพรินทร์ พึงเมือง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายนนทกานต์ อินทร์อำนวย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายธีรภัทร ยอดคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายวุฒิชัย จุฬารมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายก้องภพ กลินลำเจียก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กชายสุทัศน์ ญาติทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายกิตติพศ กล่อมสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายนิรชา ศรีสวาท
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายเอกลักษณ์ นุ้ยปรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายนิติภูมิ เปรมทรัพย์ทวี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายจิรายุส ศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายธิติวุฒิ ศรีสอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ด้วงทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กชายพงศกร โอฬาฤกษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีช่วย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กชายชาคริต ยมกลิน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ ลอยดารา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายภีรภัทร ลืออ้าย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๔ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กชายภุมริน ทองเครือ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายนนทกร กอนนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กชายศรายุธ โอภาส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายชาคริต กลำสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงปวรรณรัตน์ บุญรอด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงเกวลิน เทียงแจ้ง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โชติกเดชาณรงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงรุ่งรวี ศิลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ โตลำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงศลิษา กันปาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงช่อผกา นามบุรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงสิริยากร กุลสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เหลืองหิรัญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงนฤมล ทัดปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงปณิดา พิไลพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงธีราพร นายม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ ปานอินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โยธาทิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ผลทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงพนิดา บุตรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา ภาคีสินธุ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา

เมืองสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงณัฐชนันท์ สิทธิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงลดาชาติ มินนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ หุ่นดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา นาทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญส่ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงสุชาดา เกิดสมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา ยวงนุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายยุทธภูมิ ไกรษร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายกฤษณะ ยาคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายเสฏฐวัฒน์ บุญชู
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายธนกฤต พานิช
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายนราวิชญ์ วังสำเภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ เปรมทรัพย์ทวี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๕ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายธนากร หอมเกษร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กชายธนพนธ์ มะธุรส
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายพงศภัค สารฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายญาณโชติ แสงรูจี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิอยู่

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กชายธงชัย บริบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายชลธี ศรีสุวัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายวรานนท์ น้อยพยา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กชายรพีภัทร ดอกจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีเดช
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายสุรดิษ กันยาธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายสิริมงคล ผอบเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ชัยรัตน์กรกิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ ปุมสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์จันทร์ดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายสุธิโชติ ภูมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กชายปรเมษฐ์ อินทร์มี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กชายไชยานันต์ วันทิยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงสุรัสสวดี ชานาตา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา หงษ์ดวง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ต่อชีพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ แจ้งใจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงวีรยา แย้มสวน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร สติธรรมคำจุน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงนุสรา แจ้งใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา อร่ามชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงปนัดดา โมเทียน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงฐิติญา ศรีวิลาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงภคพร สังวาระ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงสุภัสสรา อรัญเพิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงอาฑิตยา ปนจอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงภัทรสุดา รามพิชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงธัญชนก ตุ้มทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงปพิชญา เจ๊กชำนาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๖ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงพลอยชมพู กาญจนฐิติภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงเจนจิรา รอดสว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงสุชาวดี ปานเกตุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงฉัตรสุดา ด้วงนคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงอนัญพร เพ็ชรพนมพันธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๕

นางสาวอรอนงค์ แซ่จ๋าว
๐๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงกรวิภา ใจภูมิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงสุจิรารัตน์ เกิดพลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงชลิตา บัวริคาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๐๙

นายศรายุทธ สายทองมาตร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงปวีณา คงทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงณัฐริกา พุ่มสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายวิทวัส เล็กจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายธันวา บุตรศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายชัชวาล ศรีพุฒ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายภัทรพล ไพศาล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงปยะมาศ ทองฉิม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงนันทกร โสภิญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กชายธนกฤต นิลเนตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กชายรุ่งสยาม สาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายณัฐดนัย วงค์นุวัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กชายนัทพงษ์ บุญมังมี

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กชายกมลภพ เฮงสิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วหนองแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายปยศักดิ

์

คุ้มจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงณัชญาภรณ์ พ่วงยาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กชายตรีเนตร นงค์บาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ครูเกษตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กชายทรงกลด บุญประกอบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงสุภาพร สุดสวาท
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กชายมนตรี มะลิกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ส้มไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงไหนว่า แซ่จ๋าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วดวงแสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กชายทรงกลด บุญประกอบ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๗ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงอรณี โนนนภา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงพจนี ลิอินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กชายชินวัตร คบวงษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พิลาวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงกานต์ดา ชวดชัยภูมิ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ลาปละ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายภูวเดช เพชรประดิษฐ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายอธิบดี ชูมาลัยวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายเจษฏา ราชาพล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายธีทัต นิโรจน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายสุริยันต์ สุดสวาท
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กชายเพิมพูน

่

แจ่มอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กชายนนทกร มงคลแก่นทราย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนตรประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงสุวรรณี แจ่มอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงพรรษกร ศรีเมือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เนืองนุช
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ พวงมะณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงนิธิรา ดาวช่วย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงวรัญญา มามังคัง

่ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงศันศนีย์ ทองแพง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงแพรพรรณ จันแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงธูปหอม ปองคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงเทียนสว่าง ปองคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เลิศรอด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงธัญญวรรณ แสงใส
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงจิตรดา โพธิชา

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงสุวิตรา นาบำรุง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ประทุม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กชายธนดล คีรีสุขใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กชายอภิรัก อินทสร้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กชายธีรนันท์ เพียดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ วิริยะพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ โสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สิงหกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงนิชานันท์ อินตา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ อยู่ยืน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงจันทร์ฉาย สีพานช้าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงทิพธัญญา วรปด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ พงษ์นารายณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์ดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงสุชาดา ไกรศรศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงศศิวรรณ นวลคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงษุธิวาย์ สุทธิประภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

รักยศไทย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงภัทรวดี ดวงคำรักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล เกตุเทศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงปาณิสรา บัวโฮม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงสุนิษา ภู่ระหงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงรัตนา พลอยบุตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงบุษกร พงษเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามขำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงวรรณิสา เสือกระจ่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงอารียา ละดาดก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายอภิวิชญ์ กุลวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กชายธนวรรธน์ เมืองซ้าย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงพรรณภัค บรรณทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงนิรชา ภูศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงธิญาภรณ์ จิโนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงสิริมนต์ สารวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายกาจพล แขนโคกกรวด
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายกิตติวิน แพงวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กชายพงศธร อำแจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงอริสรา จำนงการ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายวาทะบุตร ม่วงเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงปุณยนุช เครือทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายปยะ สุทธิหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงธิตยา พลไทสงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงษ์เสือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงจิดาภา มาลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงติยาภรณ์ ภักดีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงประภัสสรา วงค์ชาดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงมัณฑริกา บัวภาเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

จันทร์ภูเขียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงภัทรลภา เสนสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงสิริปรียา ไชยเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายนภดล จีนมหันต์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงพัณณิน สิงห์ชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ กลำพรมราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายดุลย์พินิจ สาระธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กชายณฐกร นาคเสโน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจนจบธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงพินิชา งามเขต
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศาสตร์ประดิษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงศุภานัน อวนศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กชายณัฐนนท์ เกตุพิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงอุษญามล เอกเผ่าพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายพีระพัฒน์ โยธคล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายธนโชติ บัวคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กชายชิณณวรรธน์ สอนเผาะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงญาณิศา กันเจิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงอารดา เอกาพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงโสพิศนภา พ่วงยาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงวริศรา ทิพย์มาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงพัชรพร เกิดมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กชายปฏิภาณ เขตขาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายธัชพล เจดีย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายไตรธนา เสือกะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงชญานิศ ปานัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายวัชระ นนทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงวรพรรณ ถึงพุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กชายฉมาดล สุวรรณโรช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์ทับทิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงนวรัตน์ สุขศรีเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงรัญชิดา ประหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงรสิตา ไม้หอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กชายอภิวิชญ์ ม่วงสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงสิริมา ท้าวบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กชายจิรายุ เนือไม้

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๖
เด็กหญิงปญจภัทรวลัย

สิงห์คาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงประทิตตา ทวีโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงวิภาวี จันทรางกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายพงศ์ภีระ ฉันทะนิตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายปธานิน ชาวดร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายฑีฆวัฒน์ เสมาทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงพัชรภรณ์ บุญถูก
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงสุธินันท์ พินิจการ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กชายอุดมโชค แซ่ลิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล พลอยบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กชายสุขสันต์ จันทัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กชายรพีภัทร มีศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ สอนเถือน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กชายธนภัทร หลอดทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงศศิธร รวมจิตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายกรวินท์ ปนตาพวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงณปภา สีมาโคตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายธีรวัฒน์ นาหอมจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายภานุพงศ์ พึงพวง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กชายอินทราทิตย์ ใจแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ แสงสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุรีรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายณัฐดนัย กองสูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายฐิติโชติ ไต้ใบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงรสิตา ปนงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงทิตยา ทองแท้
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายธนกร โสภาวัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กชายชัยยศ แผ้วพลสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายธีรทัศน์ เสาธง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายพรกรัณย์ บุญหนุน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายชินกร โพนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงภัทราวดี สมสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงเกวลิน มาดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๗๙

นายเพชระ เทพวาที
๒๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๐

นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมือง
๐๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงปพิชญา บุญแสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สุริโย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงโอปอ ปนมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายกฤษฎา ม่วงสีแสด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กชายณัฐพล กองสงคราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กชายระพีพัฒน์ กิงจันทร์

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายศุภณัฐ แก้วแก่นตา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โปชฎา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กชายเด่นดนัย แดงน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กชายบุญยกร หอมจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายพิเชษฐ์ สุขสบาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายเมธิชัย พูนแสนรัก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กชายวีรพงศ์ ทองรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงโชติรัตน์ สินโสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงนิลยา อินปาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงสีธาสินี คำบุดดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กชายวัชรพล บุญมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ล่วงลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงนิตยา มีพฤกษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายอิสระ สอาดสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงพรพนิต เรืองพูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กชายชลสิทธ์ เหตุขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายธนัช โพธิสำราญ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายรัตนะ จำปาสี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายอนุภัทร กฤษวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงจรัสศรี จันทร์ขาว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงนฤมล นาคง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงวิลาสินี กองสงคราม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กชายวีระชัย ศรีพนม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงพรมพรหม จันทจร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายเฉลิมชัย สุพรรณกาญจน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กชายนวพัฒน์ ช้อยขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กชายปาราเมศ ยานาบัว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายจตุรพิธ วงษ์พา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายจุมพล แปลงยศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายนัฐธินัน เสียมแหลม

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กชายอาภากร วงษ์ทิม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กชายประศาน สีเปง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ไขขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายธนพนธ์ สุขแจ่ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายจิรวัตน์ สือจันทรา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายธราดล ภุมมาโส
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายอานนท์ น่วมภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายอิทธิพล วงษ์เสือ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงณลิตตา บุญหนุน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา แสนพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนราษฎร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงภิญญดา บุญเกษม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงดารารัตน์ สโมสร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงพรพรรณ สังดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ทิพมล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงศิริพร ปรักมาศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์เทียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงอนนทพร สุริวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงจิรประภา เค้ายา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงสกุลทิพย์ สุนนท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ช่องสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๘

นายธนายุทธ นารีโภชน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กชายณัฐกานต์ นิลพัตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายณัฐพงศ์ หล้าซิว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ ประจำชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายธนพนธ์ แสนเกตุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร แสงมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายนรเศรษฐ์ มูลยกมูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายพงศ์นริน โสมกา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กชายวสิน คล้ายมอญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กชายสุชาครีพ์ เสมรึก
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายสงกรานต์ บรรเทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายสหศักดิ

์

ทุมนันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายเกือกูล

้

คำมูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายศักดา เปกสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงพรนัชชา ศรีลาดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายอนุชา จันทร์สีดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๔

นายอรรถพล นาชิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร เนืออ่อน

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เค้าเวียงจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายนครินทร์ ปุงคำน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กชายประสิทธิ

์

ศรวัลเพง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายสุทัศน์ กาจกลางดอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

อำพรศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กชายอธิชา แซ่เกา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กชายอนุชา จ่ามีกร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายอุกฤษฎ์ จันทร์นน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กชายคณิต สารีกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายไตรภูมิ พาสวัสดิ

์

๑๒/๑๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายสุณัชชา สนธิงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงนัฐจริญา จันทร์อินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงปริญญ์ บำรุงมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงเปรมิกา สุวรรณปกษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงสุนันทา โพธิหอม

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๑

นางสาวนันธิดา ทองนิตย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงอรสา เกิดก้าน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๓

นายยงยุทธ เหลือสืบชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงเกวลิน จุ้ยโหง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กชายกฤษณะ มาภัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงพรรณษา ละม้ายกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กชายวิษณุ ระหงษ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายบุพกร พิจิตรอาต
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายอนุสรณ์ ปาโมกข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงพิชญาธิดา โคกสีนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงจีรดา ทองทับ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงมาริลิน จำนวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายรพีภัทร พวงจำปา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายกฤษณะ วงษ์สุวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายกิตติกร โสมะภี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายวิฑูร กระบวนรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายกฤติยศ แซ่ย่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงอลิสา รัตนสุวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๐

นางสาวหฤทัย อ่อนขวัญ

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๑

นายประทีป ชาติเสนา
๑๐/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๒

นางสาวขวัญใจ พักอยู่
๐๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์ราชบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายพัฒนชัย เตชะปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายวรากร สุขแจ่ม
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กชายอมร ทาวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยก้านตรง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายสยาม ยุติธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวีจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ โนรา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา กำลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายกิตตภณ บุญกอง
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงธนัดดา ถุนนอก
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ เฟองฟุง
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายจิรยุทธ ม่วงไทย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายนพรัตน์ เกตุจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กชายณัฐพล คุ้มครอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กชายภัทราวุธ อินทร์พรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายภานุพงศ์ ขาวพลาย
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงจอมขวัญ แสนสุข
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงพีรนันท์ สิงห์หลอ
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ประภาหาญ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กชายพงศ์พันธุ์ ครบกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์โตทอง
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กชายเดชาวัต สอนละ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ เกตุจันทร์
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายกิตติธัช คล้ายสี
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สภาพญาติ
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายยศอนันต์ ทัพบุญ
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิริเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วสีนิล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์นิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงวรรณณิศา สุขแจ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ โพธิไพสนธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงนันทิชา เพลียขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา กาสิงห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กชายพัชรพล พุทธรุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงษ์สุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายธีระภัทร์ สมใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายปฏิรูป บุตรา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายประสิทธิ

์

มาท้าว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายสหรัตน์ สอาดสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กชายอนันตชัย สติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายอัมรินทร์ วิรักษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายภูวนาท นารินพร้อม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ควรดีใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงกัลยาณี แสนสุภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ พาขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงดารินทร์ สูญปง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงพรทิพา โชคเหมาะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงมัลลิกา สงพลู
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงสุนิสา เกตุจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงสุภรักษ์ แก่นสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงสุวรรณา มูลทาศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงเสาวรัตน์ เวฬุวนารักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ โตราชสีห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงอัญชลี วิมลศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงอารีษา นนขุนทศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา มันดี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี ภราดร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กชายพงศกร สุภาวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายปฏิภาณ ดีสวน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายจิรโชติ ปกโคทานัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายเชาว์เลิศ บุญถาวร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กชายวิวัฒน์ ฉัตรศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายธีรพงศ์ บุญเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงนิพาดา ผุยผง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงวิภาวดี ดอยสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงนภัสสร สังฆรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงมาราดี นุ่มทองคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงปภานิจ สูญปง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงช่อทิวา สุนทรโชค
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ต้นทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงจิราพร นีพันดุง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงศุภิกา เสียงเลิศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ ด่านแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เสริมผล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายภควุฒิ สิงห์เถือน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงพรรณปพร ทีเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงกนกนิภา คล้ายกระจ่าง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงรัชกร โตเกิด
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กชายณัฐกิตต์ อังชุน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายปฏิพล ฉัตรทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงฐิติพร นะปะโศก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงลักษณ์มณี ทองอินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กชายลัทธพล เพชรไพฑูรย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กชายภานุพงศ์ ขยันกิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงรัชฎาวัลย์ โกลขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงแซร่า เบอร์รี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงรัตนประภา โกศลจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงจิรัฐติกาล อุ่นเรือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ นิลสนธิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงปาลิตา พรมสา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อนุชล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงศิริประภา สุ่มประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายกชกร ทับจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายวัชระ เทียนแจ่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงอัจจิมา บุญมามี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายนันทศักดิ

์

ฟกเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กชายธราเทพ พิมพ์ศรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กชายรัฐนันท์ ฉายรัศมีกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงกุลนันทน์ วังคีรี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงวิชาญาดา แดงน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงกฤติกา เหล่ากุดบอด
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กชายกฤษฎิ

์

พิทักษ์วงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงขวัญข้าว แสนศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์น้อย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ กมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กชายอนุพงษ์ โข่ค้างพูล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายปรเมษฐ์ นาสังข์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงกชกร ทองวิชิต
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงสุภัสสรา พรหมงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูมิโคกรักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงลลิตา จันทะสิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงสิริวิไล เขียวอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ บูรณ์เจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายรัฐพงษ์ น้อยหงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายรัตนพงษ์ ปนพอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงประพัธศร ศรเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อนันต์ธนถาวร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงกานต์สินี อุ่นเรียน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

ปานเขียว
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงจิราพร กระแสครบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงจีรนันทร์ มิมสงค์

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เรืองคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา อินทร์สุข
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงปริฉัตร อัศวภูมิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มีมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายกิตติกวิน ปลืมสูตร

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายศุภวิชญ์ อันทะสีดา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายภูรินทร์ เพชรจำนงค์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทังพรม

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายชิตชนุ บุตตะวัง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายรัฐนันท์ ทองอำหลำ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงวราพร ยมกลิน

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงฤหทัย ประทุมพล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงนลินนิภา ว่องกสิกรรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ร่องลึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงสุวรรณา อุขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงศิริรัก พุ่มเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กชายนนทกรณ์ เทียนแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายนภัส แสงอรุณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี ขยันกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงจิราพร แตงร่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ กว้างขวาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงลักษิกา วรพรต
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจียมพลับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายรติกร ชัยนิมิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงมุทิตา ชาบำเหน็จ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

สิทธิโชติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โตเขียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงอนัฐชา โชติชม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนุช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงปวริศา แก้ววิการณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงอริญชยา ถาวรชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายสิริเชษฐ์ รัชต์ดีกิจเกษม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงสุธาสินี ภวชลกร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงแคทลิยา พิมพ์พา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงปลายฟา ยุธร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงจินตนา แก้ววงศ์ตระกูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายวัชรากร มีมุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕๙ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา กุนากุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา โมสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา ผามมาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงปาริตา ศรีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงวรพรรณ พรหมสถิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีบรรเทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายพิชัยยุทธ แก้วแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กชายเพชรวิชัย คุ้มพุ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงวราพร รู้สึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา โหมดเทศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายชัชนันท์ รุ่งนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายวรายุส ศรีบรรเทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงภัทรธิดา กลินด้วง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายมาโนชญ์ ช่วยทัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายสหรัฐ ท่าเรือรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายวีรภัทร พึงสำราญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กชายฉัตรเฉลิม สังข์แดง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงทยิดา คำบุญเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญเกษม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงเปมิกา คงหมัน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา น้องหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงวาสนา หล้าสุวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายปรเมศร์ ศิริงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จันรอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายณัชพล สังข์ทิพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงภัทรพร ธัญผล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์นิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงยานรัชต์ เกตุตรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายพัชรพล ระงับภัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ก้อนจันทร์เทศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายยศศักดิดา

์

จำปาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีมาก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ชุ่มบันดิษฐ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ห่วงลาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงกิตติญาดา ควรเรียน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กชายจีรวัฒน์ ขอนนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ โชมขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงโสรญา ชำนิจันทึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงสุนิตา โพธิทรง

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายคามิน แสงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายจักพงษ์ วงษ์ภักดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กชายธวัชชัย สุขแจ่ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายสุรชัย สุขแจ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงนวียา เกรงสำโรง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายจิรพัส แก้วเกิด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมหมาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายวันชัย อินสนิท
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ เพ็งสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายคฑาวุธ อังชุน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายศุภลักษณ์ พิมหนู
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ พุทธอาสน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายจตุพล เหมือนเผ่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงปทมาภรณ์ บุญวัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายรณรงค์ แก้ววงศ์ตระกูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กชายวสันต์ พินิจมนตรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงสุวิชาดา วังหิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงกุลธิดา กฤษดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ คงสันเทียะ

๊

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายฉัตรชัย เชือขุนทด

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงชลธิชา สุขแจ่ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงช่อผกา หอมเย็น
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายณัฐนันท์ พรรณการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายทรงวุฒิ แซ่ตัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กชายธนกร สุขเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายธนภัทร ภู่กำจัด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ หอมประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ เพ็งหมู
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำพา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี พันธุ์เพาะพืช
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงภารินี โพพินิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายยุทธนัน แจ้งทองไทย
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายวรพล อบพล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายศรายุทธ โพธิทรง

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายศราวุฒิ เปยมสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงศรีวิกา กาโนนศร๊
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงสิริยากร หมอนทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา ศาสตร์มาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายอภินันท์ พิงขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ มธุโป
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงอัญชิสา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงเมธาพร ใจดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กชายชลอ เทียงธรรม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายณัฐกานต์ เขียวขำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายทัศน์พล สวนเรือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายนัสดนัย จินขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รวมสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงพรหมพร ก้อนสีทัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงวรรทนา เสาะแสวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงวาทินี ทัพนิยม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๖

นางสาวสาวิตรี ยศสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา กงทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงสุจิตตา พรมมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงสุนิษา กลินด้วง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงอรญา บุญแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงอัญชิสา กุมขุนทด
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา ดีรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๔

นางสาวกนกนาฎ ชิขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๕

นางสาวจันทิมา ภักดีนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงชนาพร คชสารทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๗

นางสาวณิชมน ศรีพา
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงธมลวรรณ เส็งเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๕๙

นางสาวบุษบากร เย็งประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๐

นางสาวปลายฟา พิมพ์บึง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๑

นางสาววราพร น้อยหงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๒

นายวัชรพงษ์ นาคประนิล
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงศันสนีย์ เทศนอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๔

นางสาวศิริวรรณ ปกขุนทด
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๕

นายสรรวิชัย คุ้มพุ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๖

นายอนันตชัย วิจบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๗

นางสาวอนุสรา ไม้หอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายอมรเทพ สุขแจ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงอลิษา ประยูรคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๐

นางสาวอัจฉรา บุญมีรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๑

นางสาวโชติกา ศรีศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๒

นายกวี พลสีดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๓

นางสาวปนัสยา สวัสดิรักษ์กุล

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๔

นายอัษฎาวุฒิ เจษฎาคม
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๕

นายณัฐพล ฟกทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๖

นางสาวธีรนันท์ หอมสมบัติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๗

นายธีรพัฒน์ จันทร์บุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๘

นางสาวพรนภา อาจฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๗๙

นางสาวริษา ภิรมยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๐

นางสาวศิริประภา สมเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๑

นางสาวศิริรัตน์ คำนวนดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๒

นางสาวสุนทรี เหมือนทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๓

นางสาวอังคณา อนุชล
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญมาลัย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ เปลียนสันเทียะ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงณัฐพร แพไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงตารัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงนฤมล ฟองสันเทียะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงนันทิชา จิววิเศษ

๋

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงปรัชญา ทองคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงรุจิลาภา แก้วสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์จำนงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ฉายเนตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงสุนิศา นาผม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงอโณทัย คล้ายเพ็ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายไวทย์วิชญ์ อินทรประสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายกัลยกร ควรดอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ญาติดอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายชนกันต์ กลันเพ็ชพเนาว์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายชนะภูมิ อินธิมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงญนันทพร พีจันทึก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๓
เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์

ชัยยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงสิรินทร์พร ควรดอน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงอนันตญา นิลธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงอำพร แพไธสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงเขมวิกา พันธ์ดวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายเอกรินทร์ พันธ์ดวง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงอุษา ชือเชาวกิจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายอณุพงศ์ ปานทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายสมชัย กล้าพังเทียม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พงพราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงกาญดา อรชุน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงธัญชนก ขิงสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ มะลิพลกรัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงรัชดาพร ดีวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายชินดนัย ประวันนวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กชายทศพร หงษ์หิรัญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายนราธิป กาลาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายทศพล จันทร์ถิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฐานหมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กชายพีรวัฒน์ มารศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายวัฒนากรณ์ ก่อมขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายกฤษฎา รักมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กชายกฤษฎา หงษ์ปสสา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายพรหมศิริ อริเอือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ธิประโชติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บัวศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายภูดิศ เสนชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายโสภณ คันทะพรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายธราณิช กาบขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายกองพล มีลาภ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กชายภานุ น้อยศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงศุภากานต์ อินธิสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงวรรณนิษา เจนชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงวริศรา กอพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล โมงขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงอริศรา ปดไทสงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงรุจรดา อริเอือ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงปฏิมา แก้วมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงวิชญาพร ทองดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาระโท
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงชุติภรณ์ หงส์ประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงศรีรัตน์ หล้าคอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงสุทินา แซ่โค้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงพรรษา วรรณขัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงวรฤทัย พรหมวิจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงจตุพร ปะระกัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา จุนท่าหวัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ร่มพฤกษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงชญานี แก้วคชสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงนิสา กวางแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ สังข์ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาคลัง วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงธัญสิณี คำสอน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาคลัง วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงกวินธิดา ตันยง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วโสตร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พันธุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงจาวดี ปาร์มวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงจิตราวรรณ ด่านสุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงชนกนันท์ ไข่นิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงชนิดาภา ธัญญาหาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงฐิติมา บัวดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๕ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีคร้าม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี ภูเขม่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงดารารัตน์ จันทร์หอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงธัญชนก ถีระแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงธัญญาพร วังอาจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กชายปวริศ เขียวงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงพชรพร เสนาะอาจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงรัญชิดา บุญสมสู่
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงรุจิรดา เอียมรักษา

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงลภัสรดา บุญเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงลภาภัทร สวยสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงวรกมล หึกขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงสุนันตรา ชูชีพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ตัน

๊

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงหทัยถวิล ธงวิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงอภิญญา พุ่มแจ้ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงอริสา ทรัพย์เมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๓
เด็กหญิงอัชญาลักษณ์

วิบูรณ์มาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงอารยา พิมสนิท
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กชายเวลา นิลสนธิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อิมใจ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงขวัญชนก โสมาบุตร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กชายคมกริช วิเทห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ มีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงชลธิชา มีแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กชายชัยศิริ เทียมทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงณัฐชา ศรีทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงณัฐพร พลกนิตย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงดวงกมล บุญมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงต้นฟาง สินวิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กชายธนพัฒน์ รุ่งเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงนริศรา กุณฑล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๖ / ๔๐๑
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พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงปพิชญา เซียงฉิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ ถานะวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงยอดขวัญ เทียนชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์สุวรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงรุ่งฤทัย สุดไชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กชายวรพล ภมรคล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงวรัญญา พลีดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ แซ่อึง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กชายสพลดนัย พวงมะลิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายสหรัตน์ ตันยง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา สิวหงวน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงอทิตยา โพธิคลัง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ อิมทองดี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงเพชรัตน์ เขียวเพชร

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงแพรพลอย จันทร์เพ็ญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายกรรัตน์ กลินบุญ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงกุสุมา สมศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายคมสัน สาระวัลย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ช้างน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายธนกร สุทธาเนตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กชายธนโชติ เหง่าลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงปุณญากร บุญสนอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายพงศภัค ผ่องใส
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงมนทกานติ

์

ทองแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงวรรณิษา เอือเฟอ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กชายวศิน สิงห์งอย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงศิรดา สุขปลัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงษรันพร นาคหลง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงสุรัสวดี จิตรแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจิมจุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงชลลดา นิลผาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงทิพย์ศิริ สอนอ้วน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายธนพล บัวกองท้าว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กชายนรชัย ค้ากำไร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ช่วยพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กชายพงษ์ศธร ดงน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เบ้าทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงวีรนันท์ อินต๊ะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายสำราญ เฉลิมทิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กชายอนุวิท นามแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด วัดหนองไฮ  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงชลธิชา แก้วเขียวงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง วัดซับหินเพลิง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงนิศาชล สูงทรง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง วัดซับหินเพลิง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำลอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง วัดซับหินเพลิง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงเกศศินี วรรณภาค
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง วัดซับหินเพลิง  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายชยากร แสงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงภัทรศยา หมอนไหม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายมาโนชญ์ โนศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงลลิตา เทียนชุบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงวรรณิดา ตามลชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นมขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายสุทธิภัทร สุขลำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา นาคทองคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

วัดนำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายยศกร ด่านสมัคร
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กชายอาจณรงค์ วงเวียน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายกฤษณ หงษ์คำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายธีรกานต์ บุญสนอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กชายภูรินทร์ พลรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายเมธา บุญสนอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายนนทวัฒน์ อินสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงหญิง โถสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงนฤมล โปแอ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ วิชัยสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงอภิภาวดี อินสุภาพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงอุไลพร บัวกองท้าว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงปยธิดา ทองจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงอรดา ปลังกลาง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายชัยธวัช แสงโสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กชายฉัตรชัย แก่นพรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายโยธิน บุญชัง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กชายธนชิต ปอมบุบผา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายธีรวงศ์ อ่องละออ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายศักดา เณรเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายศราวุฒิ ทองบุญเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลินมี

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประเสริฐดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุ้งทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงภคพร คลังใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงสุนันทา ทิมเครือจีน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กชายธนพล หงษ์คำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงปรัชญา จอดนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงนภัสสร แสนทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงวริศรา แดนสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กชายธีรวุฒิ วรรณทิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงมลิวัลย์ วรรณสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงปวีณา แก้วบุพผา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ สีทองคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ทัศนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงสุพา นวลนอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงชลธิชา สุขชาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายประเสริฐสุข ฉิมพาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายทรงวุฒิ อุปรัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายพงศ์พัฒน์ จันทีนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กชายจิรพันธ์ เจริญใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กชายไพบูรณ์ แสวงสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงปยะฉัตร พลรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายสิริกุลชัย ใจงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กชายณรงค์ชัย เพียรสงวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายพงศ์กร สิงห์เปยม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กชายมนตรี แสวงเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายเตชพัฒน์ จันธรท้าว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กชายกัณฑ์อเนก อุ่มกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ กองชนะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายศุภกฤต วางตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ สมัครการ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายอรรถกร พานิคม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงธารีรัตน์ คลังใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงเจนจิรา งามเปรียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์กลิน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสนากร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายวัชรากร ศรียา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงธนาภา แสวงผล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก่นพรม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงศศิธร น้อยโคตร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ จันทร์คำภา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ หอมชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงสายธาร เบิกบาน
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายณรงค์ชัย เอียมสำอางค์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายธนกร สุทธิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายพิภพ ผ่องใส
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายอาหะหมัด กรุ่นทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายกรกฎ ชูมีวศิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายพงศ์ศิริ บุญมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายราเมศ เชิญชัยภูมิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาแดง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญยี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทองเกล็ด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงนิจวิภา สมาน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ใจรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงอัยการ ทะวะลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ตระหนี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายสิทธิกร ครุฑแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายอนันตศักดิ

์

กัลยา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงเกศินี สุขรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๘
เด็กหญิงจิดาภา ชาร์ลีน

สวัสดินที

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงประภัสสร แสงม่วง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงสุชาดา สลุงอยู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงสุพัชรี อยู่สำราญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงสุรางคณา แหลมสวาท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กชายมงคล ม่วงทิม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงชลดา ปาสีวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ คงสริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงนวนันท์ ขาวสอาด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงบุษยา อิงชัยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วเปรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงมารศรี มะหาเชียร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงมุกมณี ดีแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กชายทศพล สีชน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กชายนัฐพงศ์ เขียวน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กชายศักดิดา

์

สมศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายอนวัช สีลางาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงชนิตา สารการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ แก่งสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงรุจิษยา กำลังเหลือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงศุภิสรา ขานสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ครหาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงสุนิสา นามชัยสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ แดนแก้วมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายจิรทิปต์ ปนะเก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีเวียง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กชายชินวัตร ชัยชนะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุทัยธรรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กชายปรเมศ นิลผาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายปวัตน์ สระกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ปญไฝ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายมงคล บุญน้อม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีนำอ้อม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

มหาทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงพรพรรษา ลองสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ครุฑสาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงนิภาพร จันปน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๑ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงพรณภัทร พิมพา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี แมงกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงสิริยากรณ์ สวัสดินที

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๘

นายภาณุวัฒน์ แสนคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายขวัญชัย ขมพุดซา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายจตุพร โม่งปราณีต
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายทัพไทย งอกงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะนะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายธราธร โตสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายธีรพงศ์ เภรีวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายธีระพงษ์ รอดแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายนรเศรษฐ์ นกต่อ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายอมลิน อาษาเสนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายณัฐกร ตุ้งแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงลาวัณย์ ศรีทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายณฤพล เบ็ญมาศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายกฤษกร สมแสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายคมสันต์ ศรีมาตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปานาสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คลังชำนาญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แช่มช้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายธิเบศร์ ดาวเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายปรัชญา วิจิตรจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายภัทรพงศ์ โภกมูลผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายวสันต์ วงษ์ศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กชายสมิตานัน ปาวสง่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงคีตภัทร ผมงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงนิศาลักษณ์ นิเลิศรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงรุจิรดา นาคประดิษฐ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงสิรีธร ดิดขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ รากทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายจิรภัทร์ บุญใจรัก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปูโท
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงประกาย แทนสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงปรางวลัย มาเปง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงไพรวรินทร์ เกิดยืนอยู่
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงภวิกา ปานสอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงณัฐสุดา เกียมขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงอติภรณ์ น้อยสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายนนทพันธ์ ดวงสุดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายสัญฑนัฎ ทองนาค
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงกัลยา เพ็งเดือน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา อ่อนอ้วน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงรมณียา จันทร์เสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายณัฐพันธ์ ม่วงเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายธนังค์ ยศเกรียงไกร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กชายธนากร สระสาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กชายราเชนทร์ สิวหงวน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายอนน สิวนัด

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงกนกพร สิงห์งอย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงกุณญารัตน์ กลินบุญ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวลอย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงสิตานัน ทิมดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงจินดามณี อาบสุวรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กชายจิรายุ ดานขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายทักษิณ ฟกสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กชายพัฒรักษ์ อินทร์ประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สิทธิชำนาญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงจิราภร ศรีเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงณัฐฉรียา ช้อนทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงพรพิมล วินทะชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ พลิพรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงศศิธร ตะนะแสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงสิริรัช มูลบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บริสุทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงอริศา พรมนาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ หีบนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายธนาดล ทองใจสด
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายพงศธร มีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายนิติธร ตะกรุดเทียง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายชาคริต ชัยโยธา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายอรุณรัตน์ ภูดินทราย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ทานะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงชาฎาพร สงหลำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงชลดา มีรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงชลธิชา มีรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ กุลสุ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ บุ้งทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงฟา ระวังไชยสงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงภานุชนาฏ โพธิเข็ม

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงรัฐนันท์ ศรีวงษ์แก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ไชยทวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงสโรชา คำพูด
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงอธิติญา สิวหงวน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงอรวรรณ เถือนนาดี

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงอุ้ม เข็มโคตร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายทักษิณ ทุมรินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายกฤษณรักษ์ สุขสูงเนิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๔

นายกัมปนาท หมายใจชู
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายณัชพล อินระวงษ์ศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายธนโชติ กามขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายธนาดุล โพธิศรี

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายธุวชิต แย้มเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายนันทวัฒ เอาสูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กชายปฏิเวธ เหล็กดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงเรืองลดา บุญเปยม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงสุภาวดี อยู่จัตุรัส
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ มูลสาคร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงสุทธิญาณี เผ่าพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุราภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

บุญเพิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ แดงมูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กชายณัฐพล อุบลแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สรวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายวีระชาติ พลพวก
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กชายอุดมศักด์ บุรีรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงจารุมน ศรีวันทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ จำเริญใจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงนันทิชา คาระวดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ปนช้าง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ แย้มเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงเปรมวดี เขตกัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงพกาวรรณ นาคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชอบบัว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงศุภิสรา นิมกลิน

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์ประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงแสงเดือน ภักดีบาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ยืนสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กชายผดุงพร บุญน้อม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กชายวรรธนันท์ โพธิใหญ่

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายศรชัย แสงสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงกฤติชญากร นาคคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ปลังกลาง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงมลฤดี เสือแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงวิภา ชาเชียงตุง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงศศิประภา ลุงคนชม
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงอชิมา ยิมพังเทียม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายอนันตชัย เกิดสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๔

นางสาวณัฐการต์ โตจีน
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๕

นางสาวอโรชา สระกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๖

นายจิรวัฒน์ ก่อมขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๗

นายธัชพล น้อยเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๘

นายธนพล หมืนสีทา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๐๙

นายอนุชา จันทะดวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๐

นางสาวสุนิตา จิววิเศษณา

๋

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๑

นางสาวเสาวรีย์ ปาปะโต
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๒

นายพีรพล เสียงใส
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๓

นายชลสิทธิ

์

ศิริโสม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๔

นางสาวมุยรี ใจเย็น
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๕

นางสาวชุตินันท์ ลำเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๖

นางสาวสุกัญญา เชียงม่วง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๗

นางสาวสุภารัตน์ หอมชืนใจ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงนิชา แปนแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๑๙

นายไชยะษา ชมภู
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๐

นายจิตตมาส อาษาเสนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๑

นายเจษฏา จงรักชอบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๒

นายธนภัทร อ่อนจู
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๓

นายธเนศ สุมาลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๔

นายศรายุธ อินนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๕

นายเกรียงไกร ก้อนกลิน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๖

นายพีระพัฒน์ วีระพงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๗

นายภีรภัทร ดวงแพงมาตย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๘

นายชัยวัฒน์ คงสันเทียะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๒๙

นายอภิรักษ์ ช่อผะกา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๐

นางสาวอภิญญา สุทธิสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๑

นางสาวกัญญารัตน์ ฟาบัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๒

นางสาวกัญชลิกา ขันคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๓

นางสาวอาภัสรา หาญชัยภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๔

นางสาวสุจจิตา ทับทิมทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๕

นางสาวพรนภา พุ่มละออง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๖

นายพีรพล แก้วกำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๗

นางสาวกนกพร น้อยนิล
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๘

นางสาวกานต์สุดา เกยนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๓๙

นางสาวศรสวรรค์ อาจสอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๐

นายสิทธิพล เยาวะนิช
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๑

นายเสฎฐวุฒิ กล้าฉลาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๒

นายสราวุธ สลุงอยู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๓

นางสาวดรุนี ซาซัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๔

นางสาวปรารถนา วิริยะศาลชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๕

นางสาวจุฑารัตน์ เพชราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๖

นางสาวดลยา คล้ายใจตรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๗

นางสาวพัชราภา สุขเพราะนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๘

นางสาวนิชานาถ บุญเมฆ
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๔๙

นางสาวสมใจ เพชรสุภาพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๐

นางสาวอนัญญา ลำเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๑

นางสาวอริสรา กองทูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๒

นายธนากร ชะเกตุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๓

นายอนุวัฒน์ ถิรพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๔

นายจินดา ตองอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๕

นางสาวสุพรรณี โคกสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๖

นางสาวประภัสสรณ์ ปานกลีบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๗

นางสาวกนิษฐา อ่างคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๘

นางสาวนิลาภรณ์ วิเชียรพัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๕๙

นางสาวสุชาวดี บุญเมฆ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๐

นางสาวอารีญา หึกขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๑

นางสาวแคทลียา หินดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๒

นายอานนท์ กดนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๓

นายจักรพันธ์ ทองไข

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๔

นายชัยชนะ รุ่งเปา
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๕

นายธนบูรณ์ ระม่อม
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๖

นายจักรพรรณ จันเหลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๗

นายวิศรุต สอนจำปา
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๘

นายชานน หมอนใหม
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๖๙

นางสาวนิชกานต์ จันทร์ไทย
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๐

นางสาวชุติมา เวียนอยู่
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๑

นายชัยราช บุญศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๒

นายกฤษณะ อาบสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๓

นายอนันต์ สมคะเณย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๔

นายกิตติศักดิ

์

เกตศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๕

นายตะวัน คะลีล้วน
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๖

นายพิทยา สาลาสุตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๗

นายศราวุฒิ บุญศร
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๘

นายอานุภาพ อัคคีโรจน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๗๙

นางสาวยุพาพรรณ กะตุดเงิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๐

นางสาวนงลักษณ์ สีหะบุรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๑

นางสาวนงลักษณ์ กิจสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๒

นางสาวอริสรา ชอบช้าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๓

นางสาวพิมวิภา ดวงชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายพงศ์พิษณุ ชำนาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายยศสรัล แก้วศรีรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงณัฐนรี วัฒนดิลกวิทย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ภูเขม่า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เขยนอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงพัฒน์ธวัณย์ ลำภูเพ็ชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงวรัญญา บุญเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายชวิศ จันทร์รักษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กชายธิเบต สุขประดิษฐ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายธีรวัฒน์ กลางท่าไค่
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายนพวิชญ์ ศรีสุภะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงกนกพร รนสี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สุริย์วงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงกานรวี วันจงคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กชายประกาศิต วาชัยศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงกัลยกร แพรศรีทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงทักษิณา แก้วสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงมาติกา สาเระ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงไอรดา แก้วมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กชายโชคทวี เปลียนสันเทียะ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กชายไชยเทพ ค้ากำไร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวขม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายปรเมศ นุสษาสนี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กชายวัชรากร วัฒสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงกมลวรรณ โสอนุช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงนิธินาถ เสียงประเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๑
เด็กหญิงประภาพรรณ

คำยัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรนำเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงชนิกา เรืองวิลัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงณิชากร บุญวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงไพริน ตองอ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงวรรณภา ทองบ่อ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปนตะคุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงวีรยา ม่วงงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กชายธนกร บุบผามาลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๘ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจยินดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงชุลีพร วาชัยศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ นามราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงสโรชา งีสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายณภัทร กวางทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงเกศกนก เขียวเพชร

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงญาดา อุดมสิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงพลอยวรีย์ ยอดหานาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปานคีรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายชัยกร อยู่สวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายศิวกร เจริญพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายนนทวัฒน์ สุวรรณเวก
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงวิชุดา แช่มช้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กชายพรพล จินดารักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๔

นายพิรุณราม ปกครอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๕

นายสมหมาย พระเดิม
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๖

นางสาวจารุวรรณ จันทร์สอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงชลธิดา แซ่อึง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๘

นางสาวศิริพร ดาวฤกษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๓๙

นางสาวชัชฎาพร เกษสาคร
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๐

นายภานุวัฒน์ ธุรตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๑

นางสาวอนัญญาพร พลอินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๒

นางสาวกรองทอง ทองสวย
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๓

นางสาวลีลาวะดี อัศพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๔

นางสาวสาวิตรี สร้อยมาลี
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายเปมิกา ม่วงเพชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ เหิมขุดทด
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายณัฐดนัย มีสวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ โสภาพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายทรงพล ประดิษฐ์ดวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายธนชัย ชาดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายปุรเชษฐ์ ทองแดง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กชายพรหมมินทร์ พรหมพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๓

นายธันยพงศ์ เมืองแมน
๑๖/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๔

นางวัชรินทร์ อุไรพันธุ์
๒๓/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๕

นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๖

นางชาลินี คงรวยทรัพย์
๒๔/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๗

นายประกาศ สารชาติ
๗/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๘

นางนวลปรางค์ ข่อสูงเนิน
๘/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๕๙

นางสาวเบญญาภา เหลียมแฉ่ง

่

๑๔/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๐

นางสาวสริตา วิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๑

นางสาวนรีรัตน์ แอบจังหรีด
๑๖/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๒

นางสาวอรทัย วัฒนสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๓

ว่าที ร.ต. ศตวรรษ

่

กาสร้อย
๒๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๔

นายกมลลทรรศฐ์ โสดี
๒๑/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๕

นางสาวลำเทียน ผิวหล่อ
๑๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๖

นายสุนทร ศรีสมุทรนาค
๑๕/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๗

นางรุ่งรัศมี พันพลู
๑๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๘

นายชุติพล มูลนี
๐๕/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ฤทธิเรือง

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายวิชญะ บุญเส็ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายสมศักดิ

์

สมสืบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายสัณหณัฐ ปญญามี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงปรารถนา จอดนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายภมร จันทร์ภมร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายภูมิศิษย์ เพิมพูน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายพนมไพร สุดงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เบ้าศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กชายอภิวันท์ ครุฑอินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๗๙

นายอมรเทพ อินทร์เอียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๐

นายรณชัย แก่นเกลียง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงใกล้รุ่ง อาบสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงกนกพร วันดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ลาภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวกองท้าว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ รักษาจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๖

นางสุฎาวัลย์ เดชรักษา ๐/๐/๒๕๒๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๗

นางฐิติวัลคุ์ สีหไตร ๐/๐/๒๕๒๘ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๘

นางลลิตา รนนี ๐/๐/๒๕๒๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กชายศุภเจตน์ บุญจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กชายพรมมิน เพ็งสุริยา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญชาติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ สีหมากสุก ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กชายชนากานต์ ศรีพอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

ศรีไพร ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายทินกร ตะกรุดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กชายฐานฉัตร ปสติ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายธนศักดิ

์

แก่นสัก ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กชายวงศธร อ่อนสะอาด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายนัฐพงษ์ บุญส่งธรรม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กชายสวราชน์ อินทองหลาง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ จำบุญ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงเปรมฤดี มหาชน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงวนิดา ทองรัตนะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงวิภาพร สาลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลินเทศ

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงนิพาดา จันอับ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงอนุตตรีย์ นนสาลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงจิรัชญา ทองรัตนะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ ตะกรุดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงวิไลพร กลินโกสุม

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กระพันธ์เขียว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ผ่านเขต ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ไปบน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายอรรถสิทธ์ ศรีเมือง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงพรทิพา แสงกำ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงอรณิชา เหล็กสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงกันติยา ทับถม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงดวงกมล พูดดี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สรสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงกัลยา กรวยทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงขวัญฤดี อาวรณ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงเจตปรียา ปานสีทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองงาม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงคีฏวรรณ เกือกูล

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงปยนุช แก้วกลุ่ม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงยศวดี วงษ์อุ่น ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา รามฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กชายโยธิน จันจุ้ย

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กชายชัยพร ใจเย็น ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ มาตรา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กชายพงศธร ชินหนองแวง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กชายสรศักดิ

์

รักหาญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กชายสิงหา พรมเลียง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายสิทธิพล นาชัยฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายอัฐวรรณ์ ทองมะณี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงจิตรลดา ทองทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ สุยะราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงนุชจิรา นางงาม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงปยนันท์ เกตขุนทด ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงภัทรวดี เสาสูง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงสุพิชญา พูนประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงปริศนา ชาญศิริ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา สารกาญจน์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ ถือสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ เขียวทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๗

นางสาวอัมภาพร ปนจาด ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๘

นางสาวมณฑิลาลัย ชุดสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๔๙

นางสาวอารยา หอมชืนใจ

่

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๐

นางสาวอารีรัตน์ พับขุนทด ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๑

นายรพีพัฒน์ วังคำ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๒

นางสาวอนันตยา สีธลี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กชายกิตติธร สีแดงอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กชายคมกริช หนูน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงครรชิตา ราชภูสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงจินตนา บริหาร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กชายฉัตรชัย เพชรอุดม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กชายชนาธิป พวงพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กชายชวนากร บุญส่งธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงณัชชารี โนฟอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงณิธิชา ไพลสาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงนิตยา แก้วนิล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงปยธิดา ลานอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กชายพงศกรณ์ โม่งทองหลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายรัฐชานนท์ หวะสุวรรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กชายวิทยา แก้วละมุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ แสงทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงสรัลธร อ่อนใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงอรวรรณ พรมเลียง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กชายทิวา ปนแต่ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงพรสินี ไพรขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กชายภาคิน งามเลิศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงศศินิพา โชติรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงสรัสนันท์ ตะกรุดเพชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายอภิวิชญ์ โตมะนิตย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงอรจิรา นนสาลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงอำภาพร ไชยงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นนสาลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงเรืองลาวัลย์ สินธุชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กชายกิตติกุล เจียมเงิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงขวัญศิริ ลาดถา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายจตุพีร์ ศรีบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงจันทวรรณ แก้วศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ยำสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายณัฐพล ทุมรินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีธิสาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ตะกรุดเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงนลินี ตะกรุดแจ่ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กชายปญจพล ดีเวช
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๐

นางสาวพรพรรณ โสดาคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๑

นายวุฒิชัย ชืนตะคุ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เซ็งขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายอนาคิน เสาแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายอนุวัต สีใส
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายพิรุณ ตุ่นกระโทก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ภักดีแสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กชายอาทิตย์ มาตวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กชายศักดา พาโคกทม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีบ้ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายทวีทรัพย์ แก้วฝายนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายนัฐพงษ์ จันเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงปนัดดา มีเทียน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงปานนริน หวังนากลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงวันวิสา เพียซ้าย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายเกียรติภูมิ แสนคาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายไชยวัฒน์ นามเสนา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สิมสา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กชายกิตติภพ พรมจันทร์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กชายคฑาวุฒิ สุเรนรัมย์ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายจักรภพ พนมเครือ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กชายณัฐภัทร มณีแสง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายณัฐวุฒน์ สีทาปาน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนานิคม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายธนากร มะสมโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กชายธนากร จำปาทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายภูตะวัน ทองทรวง ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายภูวดล เหง้าสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายรัชพล พลทา ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กชายวรายุส ขันชัย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายวิทวัส คำดอกไม้ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงฐิติมา ขมขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงเทพิตา หนันสวาท ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงปนิดา ทุทุมมา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงพิชชาอร เขตคาม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงพมพ์มาดา โพธาตุ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงรวงข้าว ศรีคำพล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงวรัญญา สีคำแค ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงสุชานาท บุตตะคุ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงสุนิตา ขมขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงอริสรา บุญคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงลลิตา วงษ์เฉลิม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงวิไลภรณ์ แก้วฝายนอก ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กชายกฤษณะ เชิดชู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กชายจิรกิตต์ ชาบรรทม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กชายจิรายุ ตะกรุดเพชร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กชายกมลศักดิ

์

คำสนวน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายกนต์ธร พันธ์ชาลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กชายวรวลักษณ์ คำโส ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เล็งกลาง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงณิชาพร สันนารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ขวัญแจ่ม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา กระต่ายทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงรุ่งธิดา กระต่ายทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงวาสินี ประคองทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายปยะนนท์ ทองแพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายชยธร ปกปอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายธณานนธ์ ทองแพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ บัวหอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมพ์โคกแฝก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงศศิธร ภูช่างทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงกชกร แสงจันดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ประคองศิล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา สู้ศึก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงปาลินี คงสอน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายพีระพัฒน์ ดวงประทีป
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายภคพงษ์ วิทยา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กชายวิชากร เสนสี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงวีรดา เชิดชู
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงสโรชา เงินกลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สุริพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กชายอมรินทร์ มียะวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายเตวิท พูมศิลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงโบชิตา คณโททอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงญาณิน จันทร์ผ่อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงนภสร คำวงศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงนริสรา ฉำกลิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กชายปภาวินท์ สมนึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ รัวไชย

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงวณัญญา เจริญสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายวัชรนนท์ พูลประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงศศิภา พันธ์นวน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงศิรประภา ธรรมเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา จาดกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงกันยากร พร้อมเพรียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา ปานสีทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายณัฐกรณ์ หนูพิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงดวงใจ หอมตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ร้ายกลับดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงนันทิชา ปนาทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา เสนสี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ เชือสาวถี

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

วัดซับอุดมมงคลธรรม
 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงสุนิษา ห่อทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงสุนิสา ประสงค์พันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กชายสูตรชนะ ดวงสุธา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กชายเมธิชัย ม่วงน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงกนกพร ปทุมธานี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงจิตรานุช บุตรเงิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายธนบูรณ์ แซ่หวาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงประภาศิริ จานสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงปริญญา จานสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญบุตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา นามน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายศิวัช บุญพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงสาวิตรี วงษ์ท้าว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กชายสุระเดช น้อยคูณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กชายออมทรัพย์ เพ็งพ่วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ อินทร์ทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงกรวิภา ปะนาทัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงขวัญดาว พาสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงณัฐพร หอมพิกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายธวัชชัย ปนสุวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายธีรยุทธ์ บุญอยู่
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงนิตยพร หนุนสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงปณิดา เง่าสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กชายพชรดนัย ทองหนุน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงวรรณพร สุขชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายวีรพงศ์ กุนรักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายสุกฤต นามน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายสุมนัส แข็งการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายอนุชิต บริวาร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายอัษฎาวุธ เสพสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงแจ่มจรัส ศิริสุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วฆ้องวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายกิตติพันธ์ แก้วศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายณัฐชนน บุญศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

สิทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายทศพล พรมตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๔
เด็กหญิงประภาพรรณ

ถังทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กชายพงศกร เสาร์อ้าย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กชายพชร ทัดมารา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ดวนมีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงวราพร บุญทับ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชัยลาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายสัญญา สุวรรณา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงสิริวดี ศรีประหลาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ ผึงปาน

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงอรัญญา ศรีปญญา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กชายนครินทร์ ชัยลาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กชายอินทรีย์ แพทย์สูงเนิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กชายไพพนา ผิวบุตรดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงกนกกร ขอห้อมกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มนกุกา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กชายธนบดี ฉิมวาส
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๑

นายวิศรุต เชิดชู

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายธวัชชัย แสงดารา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายสุธิมนต์ นำร้อนเบ้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายอักขฤาวุฒิ งามบุญฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กชายเอกรินทร์ บุษผาวาสน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทคูณ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สังข์พันธ์
๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กชายศุภเศรษฐ์ สิงห์หร่าย ๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงจันทกานต์ นำร้อนเบ้า
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงจีราพร ฉิมขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงปโญโรช เทพแสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงชยานันต์ พิทักษา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงธิดาพร แสงคง
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายอิทธิพล ตาทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายณรงค์ธร ศิริเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงจักรวิดา โพธิลังกา

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงศิรินธร บางวิเศษ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงปภัสวดี ฉัตรดอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ เกิดมงคล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงณัฐชนิชา สายสุด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงจิตตราภรณ์ สุวรรณหงษ์
๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงเมธาวี คุ้มแสงขาว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงนิภาพร ยิมทอง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงศุภดา จงเจริญ
๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายปาณวัฒน์ จินตวา
๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายอิศรา
กองแก้วกาเหรียญ ๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายปริญญา โพชะโน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กชายทีปกร ปานเกษม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายอดิเทพ ชุมศักดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายนพรัตน์ จีเงิน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ชาญศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายอภิลักษณ์ ยงจอหอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงแพรวรรณ์ ปดถาโล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงวนิดา แพ่งผล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงพรรณนิภา โสดาคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ มังคลาด
๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงปภัสสร พลรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์น้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ วัดนะรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา อินทร์ขุน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กชายวรสิทธิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เทพแสง
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา แคนหนอง
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงนุชจรินทร์ มีชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กชายกฤษฎา พรมรอด
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายอรรถพร แก้วดวงดี
๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กชายธนธรณ์ ชูจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายวีระภัทร รัตนะศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายณัฐพงษ์ นาคโหมด
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คงมุ่งคล้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กชายปติภูมิ แสงประเทือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กชายอัศนีย์ ศิลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กชายอภิชาติ อินทรเพ็ชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายกิติพงษ์ ศรีบุรินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายจิรภิญญา ปูมูล
๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกัญญา
๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายคมสันต์ จอมคำสิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายณัฐพันธุ์ แก้วกสิกรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กชายธีรภัทร์ เจียมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กชายมณฑล จันทร์ชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กชายอัมรินทร์ วงษ์ศิริ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายพิทักษ์ ภูษา
๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายรักไทย อบพล
๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงธนวรรณ ผาสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๖
เด็กหญิงเเสาวลักษณ์ พิศสนอง

๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงรุ่งนภา คุ้มสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายศรเพชร เพียนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทรท้าว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กชายรัชภูมิ เมฆขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายธนภัทร เงินประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กชายกมลเทพ บุญประดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ คุ้มสวาท
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงธนัญญา เหล็กดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงพิทยา บุญมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงสุชาดา สุริยัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงวรรวิษา จันทร์นอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงสุธีธิดา ช่างทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สมจิตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา นามจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงภัทราวดี แสวงธรรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กชายศุภากร ปอมบุบผา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กชายสุริยา ช้างทองคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กชายจักรพรรณ์ ดีใจงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายสุพจน์ ตะกรุดวัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กชายปฏิภัทร มัยพล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กชายสมใจ เหนือเก่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กชายสรยุทธ พลอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงอารียา เถือนไพรวัลย์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงปวีณา ทาชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ทองสีทา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ จันทร์ดิษฐ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงสุนันทา จันทร์ดิษฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงภคพร ศรีไพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงปญญาดา รักขยัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงรตินันท์ จันทร์เหลือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กชายอาคม นาสินพร้อม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายศรายุทธ เบ้าชาลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายธนกิจ หมายถมกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายเจษฎากร พละสูญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กชายมหรคต เรืองนิมิตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงภคนันท์ วงค์ษาแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงอรยา บุญสนิท
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงนันณภัทร์ คงบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงสุภาพร บุญประดิษฐ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงพลอยชมภู เภาจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กชายธนากร แสนพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กชายเมฆา ตะกรุดเทียง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงเนตรฤทัย แสงใส
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงมินตรา เจตบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กชายชนภัทร แดงสี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

รวยสันเทียะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กชายคุณากร ผายพรมพรึก
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายภานุวัฒ พวงสมบัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กชายก้อนฟาง ดาวเรือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กชายธีรพล รักษาโค
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ลาจันทึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา ทองสีทา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงกัลญาดา ดีรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขันเงิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เห็นคง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงอรัญญา พรมไพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงกุณลดา กันสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ สร้อยทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงวิภา แมขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กชายบูรพา บรรดาศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ มากน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กชายจตุรพิช นนทะราษฎร
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กชายเกษมศักดิ

์

รักซ้อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงอธิชา พลทวี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงชลธิชา สังข์ทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ อาสาสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงจนิตสตา วงษ์สา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๑ / ๔๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงกนกกร บุญมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายกนกพล สงวนทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงกรรณิกา ทองสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายกฤตกร สงวนทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงจิราพัชร วันแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไมชมแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายดนุสรณ์ ศรเสนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายธนะกร ประจิมนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงปริยากร สรสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงปณณพร อินสว่าง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายอนุกูล มะโนวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ ปตาโน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงเกศริน โกสา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายชินวัช สังศิลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สายทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงนันท์นลิน กองทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายภราดร จันทนาลา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงรสริน คำปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงรินรดา คำปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กชายวรพงษ์ เชือนิล

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงเกสร วิลัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงนิศาชล สมบัติธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กชายพิพัฒพงษ์ ต่อติด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายภูริภัทร สอดสี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงวราวรรณ เชือนิล

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงวิภาดา ตะกรุดโฉม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ มะโนวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กชายเกริกเกียรติ หาบุญมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงเยาวพา ไชยหงษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีโยแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง วัดแม่นำแควปาสัก  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กชายชัยรัตน์ เข็มทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์คำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายธนนันท์ นิลพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทองนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงพัชรา อินวิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายวรายุทธ คำแสด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายศิริวัฒน์ พายับ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงศุภสรา มาตรวังแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายสิทธินนท์ เสนานุช
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายสิริพงศ์ ประมวลทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กชายอนุภัทร คำผัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ภักดีสอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ลาวิไล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงเรณุกา คำเฮ้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กชายกำจร คำชมภู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงจินตหรา จำปาทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงจินทิรา จำปาทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายธวัชชัย พูลพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายปรีชา กันยาประสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไกรราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงรมย์ธีรา กองพรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กชายวงษ์เกษม คำผัด
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงวันวิสา คำคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กชายสมติศักดิ

์

พรมมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายสรยุทธ มาเหล่านาด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายสิทธิกร ปานดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงสุกฤตา ยานะเครือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา แอ่งบัวใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายอนิวัตติ

์

บุตตะพรม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงอริสา อินทรศร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ชาติบัวใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงจินนัฐ บินนอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ กัญญาประสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กชายธนชัย หมืนนาอาน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กชายวรธน สิงทองสิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงศิริธร ประภาพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายสุริยพงศ์ จันทรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงโสพิศ เล็กสมบัติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กชายไสว คำแสด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงณัฎฐา สร้อยสนธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ จักรคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงนำพลอย ยศสมบัติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงลลิตา แพงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงกมลวรรณ นันทะสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงกฤติยาณี วิเศษสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงกิตติยา ราชสุภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายกิติพงษ์ จันทะวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงจิรชยา ช่างอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์ศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายชนกันต์ เสตะปุระ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงณฐภัทร อินทโลหิต
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงณัฏฐกานตร์ เฉลิมผา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ไวคงคา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงณิชนันทน์ เชิดเชือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วบัวระภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงธัญยพร สมบัติหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กชายธีรภัทร สุรักวิฉัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ภักดิมี

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงนารีนาฏ เพชรนิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายนิธิโชติ ศรีเมฆ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงนิสา คำฟอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงนำฝน หอมชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงพชรมน จันทร์เม้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงพรทิพา นาคสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ สามารถ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงภัคจิรา ครองผา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงมุกมณีกร ด้วงมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงระวิวรรณ อินแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กชายลัทธพล หมืนนาอาน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายวรากร เพชรคง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กชายวุฒิชัย เครือบุผา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กชายวุฒิภัทร ทองสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงศรัญญา ทองคลัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงศศิธร ทองคลัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ นนทรีย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทสร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แข็งแรง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายสหรัฐ เสนจอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงสุดาดาว ทองใส
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา เข็มทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงสุพัชชา ทองขำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงสุภาวดี บุตรแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

หอมชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงอรวี จันทร์ดวงโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีอ่อน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงเพชรนำผึง

้

จันทร์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุดโส
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงแพรวา แบะเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายกฤษฎา แหวนเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุกเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายณภัทร ทองจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ สีอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายธนากรณ์ อินทร์ศร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงนันท์ชพร วงค์อุปรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายรามิล ดวงจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ พูลเพิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงวรรณวิภา แสงเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงวรรณวิศา แสงเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มีวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงวิไล การัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ลาคลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายอนุชาติ จันถลา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงแสงระวี ฝงนิล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กชายมานพ สมลือ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

อุดฝน
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กชายอุดมเกียรติ ใสสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงจินต์จุทา เกิดสมบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กชายเจษฏากร คงทนดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๗

นายภัทรชัย พัสสร
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังโปง วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๘

นางสาววีระยา รืนรมย์

่

๒๓/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอวังโปง วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๑๙

นางสาวสาวิตรี จันทร์สุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังโปง วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๐

นางหน่อย ช้างทอง
๐๒/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอวังโปง วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงกนกพร สร้อยสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายกฤษณะ กันยาประสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงกัญชลีพร บุญศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก่นจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงกิติญาดา น้อยวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงจิตรทิวา จันทคูณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงชิษณุภรณ์ จันทร์ลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายฐานันดร มาบ้าน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ หวังสะและฮ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแดง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงดารินทร์ เชียงเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายธนพนธ์ แกัวก่อง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงธัญชนก สนธิคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายธีรภัทร์ มีวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองหอม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สุนิล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงภูริตา รักมิม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงรพีพรรณ กันยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายรัฐพงค์ ราชโคต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กชายวรกมล ศรีวงษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงวรรณรญา ฤทธิศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายวีรพงศ์ เปงยศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายศรราม นาคสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงศิริญญา ประกอบสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กชายสหภาพ จันทร์นวล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายหรัณย์ สาหร่าย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงอรจิรา บุญยืน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงอัมพวา อ้นโม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงเขมิกา ทะยอมใหม่
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายเดชสิทธิ

์

รักษาพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันตะวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงโยธกา นาคโครพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงโยษิดา มาทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายโอบนิธิ กันหา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงชนากานต์ บุตรแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กชายบริพัทธ์ แก้วย้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายพัฒนา พาสา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใบทับทิม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงอลิสา ทองหลิม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงกันธิชา ทับชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงวนิดา ธรรมแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายเมธิน กันยามา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๓

นางสาวขนิษฐา มุขสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายจารุวัฒน์ สีเสือ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๕

นางสาวชลธิชา แสนเพ็ด
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๖

นางสาวธนภรณ์ พันธ์ขาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๗

นายธีระพงษ์ ชัยงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๘

นางสาวพรนภัส ภูชุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๖๙

นางสาวพรพิมล นิมนวล

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๐

นายวิทยา ทับชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๑

นายวิศรุต วงศ์สวาสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๒

นายวีรภัทร ศรีหาวัตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๓

นายศุภกร วิละปง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๔

นางสาวสุภาวรรณ เรือนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๕

นายอนุพงษ์ วงษ์น้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๖

นางสาวอวัชรา แก้วเงา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

เขินไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๘

นางสาวนภวรรณ เครือแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๗๙

นางสาวศิริวรรณ มาปราบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๐

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย
๒๒/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๑

นางสาวธีราพร ศรีนุช
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๒

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์
๒๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๓

นายวรายุ อินทราลักษณ์
๒๑/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กชายชลเพชร นุชเสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กชายณัฐพล หมืนหาญ

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ สว่างวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ทรงสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กชายธนบูรณ์ สิงห์พา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กชายพัชรดนัย ทองหนุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายรัชชานนท์ สะดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงสุชาดา กางพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ วันชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายทวีทรัพย์ รุ่งเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กชายพัทธดนย์ ทองหนุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ อู่บุญมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๖

นายอรรถพล รองศักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญช่วย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กชายจีรวุธ บุตรสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงประภาสิริ คำนัน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายภูวเดช ทองคำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงรักษิณา คล้ายผา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงกฤติยาณี สุขพรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายณัฐพล บุดสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายดณุเดช วันชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กชายธนกร ฟกแฟง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายนวพล แพงกิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงรัตวรรณ สิงห์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงสุธาสินี คำเภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงสุนิตา วงค์สวรรค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงกวีวรรณ พุฒจ้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายชาญณรงค์ กมลรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงณัฐวดี พวงทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงปราริฉัตร ทองคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ หมืนจันทร์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงรัตติยา สุภาพจน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายศิรวิทย์ พรหมแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ ปานขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ จุลพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงธณัชพร จันทร์บัณฑิตย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กชายศาสตรา อินประสาท
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงสริดา บุญเหลือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา นุ่นดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา ฐานดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กชายชินวัตร โทหัต

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กชายนิติรุติ ลาดา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงพรธิตา อินทโฉม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กชายศักดิพัฒน์ แพงสี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงอนัญญา อ่อนมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังวาลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ น้อยศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงภารณี ประเคนจิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงวรนุช พิมเพียง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงศศิมา อ่อนตา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กชายวรุตม์ ศรีทองอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กชายวิวรรธน์ เวลาสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรมแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงคณิศร บุญเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายชนกชนม์ บูรณศาสตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงรุ่งนภา วงษ์ศรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงศิรินทรา ศรีธงชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงศุภัชญา ยะพา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา เย็นขัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงสุวรรณา ขวัญทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงเจตสุภา สารมะโน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงเมธาพร สีโห้มี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงกานดา ชาลีเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

จอมแปง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กชายธนโชติ มันกำเนิดสุข

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงนงนภัส บุญเอนก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กชายนนทการณ์ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กชายนิชนันท์ ปนจักร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงปฐมพร จันทร์โชติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กชายพีระศักดิ

์

ศรีธงชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงพุทธิมาศ มัตหลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงภัคนันท์ ซาผุย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดวงดารา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กชายภาณุเดช ศรีสำอางค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงมัลลิกา จรใย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงมัลลิกา ดวงดารา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายสหโชค แสนบ่อ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขันตรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงอนันตพร จาดผึง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กชายอรรถพล สุทธิโสม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงเปมิกา ดีวันดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กชายกิติพัช ทานีวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

เปยทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงจิดาภา วันทองสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กชายชนะชัย หมดมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหง้าซุ้ย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงดวงพร สังข์แอ๊ด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ นาคเสน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายนครินทร์ ขันตรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงประภาพร อ่อนศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กชายปรัชญา โสภาชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงปริยกร คำแกม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนเวช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายพีรพล แสงจันที
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กชายมาณพ เมืองปราง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กชายรพีภัทร ศิลาธน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กชายรัตติกรณ์ ประมงค์กิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กชายวัชรินทร์ สีแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงศศิธร คำชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายศุทธิพัฒน์ บุญญาน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงสุธิดา หมู่ดวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงสุภานันท์ แสนจันที
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงอาจารียา รักษ์วงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายกึกก้อง แก้วย้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงจินตนา ใหม่คัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๐ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ นาบุตรดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กชายธนากร มันทะนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายภัคพงษ์ เต็มจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

ศรีวิชิต
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงเกวลิน ปอมหยิบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กชายเจษฎา หนูธรรมพะเนา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงนุชจรี วงศ์ละคร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงพัชรีพร จันจิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงสาวิตรี มิงขวัญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา ชืนทิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กชายธนบดี ประชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ตันปล้อง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา สมจันทร์เพ็ญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ปาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงชนากานต์ สิมมากรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กชายณัฐดนัย สีทองแท้
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กชายธนากร อุนาสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กชายชยพล วิจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงพรรณิภา แจ่มจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กชายพีรพล กล้าหาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงภัทรวดี ขัติยะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายวัชระพงษ์ พิมเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กชายสหพันธ์ ทรงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กชายสหรัฐ คำเพียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กชายหาญนรินทร์ ยินดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงอรนุช จันทะคุณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กชายอัศวลาภ อ่อนศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฝปากเพราะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

นันตา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายตู้ แซ่ลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายบวรวิชย์ สารสมบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายพงศพัศ นันตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ โสภณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงกมลพร พรมธิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายธัญวิสิฎฐ์ จีนบางช้าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๑ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

แจ่มจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงภทรภรณ์
ประทีปวัฒนะวงศ์ ๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงรัตติกาล ดีอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีทองแท้
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงขวัญชนก บุตรดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กชายคุณากร กงมนต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กชายณัฐพล แสงงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงถิรพร แก้วกิงจันทร์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กชายธวัชชัย เขตศัลเทีย

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชัยภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงวรัญญา อิมสมบัติ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายสุริยา ปาคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงอาริษา สานสี
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทองเงา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๓๙

นางสาวประทุมมา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๐

นายกริช แซ่หว้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๑

นางสาวขวัญชนก สุขบุรี
๐๕/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๒

นายณัชพล เฉลิมจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๓

นายณัฐดนัย แสนยากุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๔

นายทองหนัก เพียงจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๕

นายมนัส ถินเกิด

่

๑๖/๐๖/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๖

นายสุทธิพงษ์ เครือศรี
๐๖/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๗

นางสาวอารีรัตน์ คงมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๘

นางกิงแก้ว

่

บุญรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๔๙

นายณัฐพล พรรณา
๒๓/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๐

นายธีระวัฒน์ สีสะออน
๒/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๑

นายนิธินัย อุดมมังคลานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๒

นายพงศกร เตโช
๒๔/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๓

นางสาวศุภลักษณ์ ใจอดทน
๒๒/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๔

นางสาวอรญา แทนกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๕

นายอุกกฤษ วงษ์จันทเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๖

นายเอกรัฐ ร่องจิก
๐๓/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเขาค้อ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายกิตติชัย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายชินวัตร แซ่เติน

๋

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ แซ่ย่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงณิชกานต์ โค่บุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงดวงพร แซ่ย่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงดารัชพงษ์ น้อยเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายทรงชัย เล่ายีปา

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

แซ่ลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายภัทรพล สุ่นเดช
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายภูพิรัฐ แซ่ย่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กชายมนตรี แซ่ย่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงวรวรรณ ฟกแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายวัชริศ แซ่ย่าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงศยามล แซ่คำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โกษาวัฒนกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงสุดา ทองปน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงสุทธิดา แซ่วือ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายเศรษฐ์ แซ่ลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงสมใจ ยมจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา อ๊อดกัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ระวิวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กชายกีรติ ซาหลง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงกุลธิดา สีหานาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายจักรพรรดิ ชัยศรีหา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงจิตาภา ชืนรัมย์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำบุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายนิติธร สุภาษิต
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงบุษกร รวมนำภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กชายปุณวิพัทน์ อัครทราพนธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กชายพลวรรธน์ ตาหยอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงพิชชาอร จันทร์เพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงพิชญานันท์ ใจคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงภัณฑิรา น้อยสิงห์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายภูรินทร์ ปนปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงวรรณวิสา โพธิศรีราช

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายสรายุทธ แก้วรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงสุกฤตา บุเมิง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงกนกกาญ ต่ออำนาจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กชายคุณาพจน์ ฤทธิเทพ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงชนากานต์ โกฎหอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงณัชชา พันธ์สำโรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงณัฐจรีย์ ชาติกิติสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา หมู่หาญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สอนเผาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีอินคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรีสูง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงนฤมล บัวภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส อ่อนจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันธุ์อินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายภัทรพงษ์ สารีคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงวราพร ขวัญพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กชายสุทธิชัย งามยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายสุภัทรพงษ์ ศรีม่วง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงอโรชา ท่าขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงเมธาวี นาคสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ตู้จำรูญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายณภัทร อ้นมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สายคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงณิชาภัทร จันสีโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงดวงธิดา ดวงมนู

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายทรงพล วัฒนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายธนภัทร แสนสุธี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายปยวัฒน์ ทองวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์เพ็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี โคมปน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงภิรมน สงเคราะห์ธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงมลฤดี ลีพิมพ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงวรรณิดา ปะนัดโส
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กชายวัชรพล คำบุญมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงวัลยา น้อยมิง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายวิทวัต จันทร์อิฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๔ / ๔๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายวิวัฒนชัย ชัยชนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงศุภมาส ดวงมนตรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงสุดาพร สวัสดิวงค์

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กชายสุรชัช เติมพันธุ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงเกวลิน แสงขาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กชายเอกภพ รักษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองมอญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายกิตตินันท์ สายคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงจีระนันท์ แดงทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายชิษณุวงษ์ ทิพย์วงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กชายธวัชชัย สีทาดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กชายนฤพล บิดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงปวีณา สถานพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายมิงขวัญ

่

พันธ์โสภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายวีรชาญ สีชมภู
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงสริดา ชาหลง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กชายหรรษลักษณ์ วงศ์สุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงอมรทิพย์ นกทะนงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงอัญมณี ทิพย์รักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายอิทธิพล กำศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๐

นางสาวกวินธิดา สอนตีด
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๑

นางสาวกุลดา สิงห์สว่าง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๓

นางสาวชนิตา คำตือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๔

นายชิติพัทธ์ ศรีประวัติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๕

นางสาวญาณิศา บุตรศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๖

นายณรงค์กร วังคีรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๗

นางสาวณัฐธิดา สุวรรณชมภู
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๘

นางสาวดอกฟา คำฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๕๙

นายทีปกร โพธิพา

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๐

นายธนธรณ์ ผิวนางงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๑

นายธนวัฒน์ ไทยสมัคร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๒

นางสาวนริสา ปลัดท้วม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๓

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเขียน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๔

นายบูรพา คำมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๕ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงปณิดา วังคีรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กชายพายุพัด แก้วกอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๗

นายพิวัฒน์ อุทธกัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๘

นายภาณุพงศ์ คำพิกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๖๙

นางสาววิภาดา พันดวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๐

นางสาวสดุดี ขวัญโพก
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๑

นายสิทธิพงษ์

์

ขวัญสูตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๒

นางสาวสุรีย์พร ทองแบบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๓

นางสาวอรสิรา คำอ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๔

นางสาวเกวลิน ยินดีรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๕

นายเชิงชาย สิงห์บุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๖

นางสาวเนตรชนก บุญประคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๗

นายกรีธา คำภีร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๘

นางสาวกฤษณา วังคีรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๗๙

นางสาวกัญญาณัฐ เสาสายออ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๐

นางสาวจินดา คำลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๑

นางสาวชมพูนุช ต้นคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๒

นางสาวชินภา ขวัญตึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๓

นายณรงค์ศักดิ

์

คำศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๔

นายณรงฤทธิ

์

มติกูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๕

นางสาวทิพปภา สายสิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๖

นายธนดล พลพิมพ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๗

นายธนัชชา โพธิศาล
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๘

นายธัญชนิต จำปามี
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๘๙

นายพนัส สุธรรมแจ่ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๐

นายภัคดี ขวัญหอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๑

นางสาววันวิสา คำบัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๒

นายศตพร ยศพรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๓

นายสุทัศน์ ขวัญเดิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๔

นางสาวอภิสรา พาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๕

นายเจนณรงค์ รามหริง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงจิดาภา ปราชนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงจิตติมา ปราชนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายฐิติคุณ ปรีพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงณัฐริการ์ ขวัญใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายทรงพล ตาแล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ จันทร์สีดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายพงศพัฒน์ ทังสอ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงรัญชิดา คำแข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เปสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงวลัยลักษ์ แก้วกำเนิด
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายวิภพ คำลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงวิรดา ราชพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กชายวีรภัทร มูลสาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายศิรภัทร อินการทุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงสายพิณ ศรีสุนทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงสุนันตา สีทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายอนุชิต จันดาหาร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ คำมุงคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงแพรวศิริ คำมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงกัญญาภัค สำนิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนอ้วน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายการัณย์ ศิริวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายธนากรณ์ วงค์ชมภู
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงธนาภา อินการทุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กชายธนโชติ ขวัญแจ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงธวัล พาทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายธีรทัศน์ แก้วโวหาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงนภัสรา ไพรโรจน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดำพะทิก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กชายปยะพงษ์ มีชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงพรวลัย เขียวทูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงพัชรพร กองลี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงพัชรี คำเจียก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายพิสิษฐ์ พันอนันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ขวัญแจ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงภาสินี ภักดีกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๓

นางสาวรัฐริตา เย็นใจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงวรนุช ขวัญฟก
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กชายวัฒนา วงศ์สีดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงศิรินภา สินธุชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดีธรรมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ พาภู
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กชายอัมรินทร์ อินถาใจยา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงอารียา นาคสูงเนิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชืนตา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ คำภีร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงช่อหทัย สมเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงพิมพิดา พิลาฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำมอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ คำย้อม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัวถา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๘

นายอนุพงษ์ มีท้วม
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๔๙

นางสาวกัญญารัตน์ หาระบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๐

นายจัตุรชัย ทองแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๑

นางสาวณิชาดา พุทธายอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๒

นายพรเทพ แก้วรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๓

นางสาวมะลิกา สีมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๔

นางสาววรัญญา กำมาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๕

นายวรโชติ ด้วงทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๖

นางสาวสุกานต์ดา เลิศคอนสาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๗

นายอัครเดช เนตรสาณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๘

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๕๙

นายเอกชัย เกิดอุบล
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๐

นายเอกรินทร์ เกิดอุบล
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๑

นายศักย์ศรณ์ ดีลุนชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงกชกร คำภีร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงกีรติกานต์ วังคีรี ๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขวัญเขียน ๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงจันทิมา กองวิสัยสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กชายจิรภัทร คำนา
๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงจิรวรรณ ทองนอก
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กำมาทอง ๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ขวัญจับ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ขวัญล้อม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กชายณรงค์เดช พุทธา
๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กชายธนดล วังหิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กชายธนเชษฐ์ จันจิต
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงปานวาด ดีประดิษฐ ๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กชายมงคล ชนชี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงวรัญญา มารอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กชายวีรากร ศรีปานแก้ว
๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงสิริยากร ศรีพันธ์บุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงสุภาพร ไม่ยาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงอารียา ขวัญเดิน
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงโสภิษตา พันธ์ตรังสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงกมลมาลย์ คำภีร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๔
เด็กชายกฤษณะเชษฐ์

กันทะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงชนกนันท์ คำภีร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กชายณฐพร คำคูณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ด่านตรวจโรค
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กชายธนโชติ บุตรชัย
๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงนันทิชา ขวัญสอน
๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงปริมประภา ไกรพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงพรธิดา แก้วเมืองกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายพันธวิศ มังคะโร
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กชายภาคภูมิ หาญโสภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายภูมิศักดิ

์

บุตรศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงมนตร์ลดา วิมโลภาส
๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงรัฐนันท์ ขวัญหลาย
๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ ขวัญหอม
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงรุ้งทิวา ธรรมวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล คำริว

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายศุทธวีร์ หอมหวล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงศุภากร ธรรมประโชติ
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงสาวิกา สุวรรณทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กัญญาประสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร ทัพซ้าย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐๙ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กชายอนุวัต จันก้อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงอภัสรา ขวัญล้อม
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงอิสรา บึงเวียง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสนอใจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วจอมพล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขวัญหลาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วังคีรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กชายณัฐชนม์ อิมผึง

่ ้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายธันวา วังคีรี
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กชายธีรนันท์ ทองยวง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงปาณิสรา ชัยคำภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กชายพสชนัน คำปอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงพิมพกา วาระวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมเวียง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายภนุวัฒน์ คำลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงภาณี ยังวรรณ
๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงรัตติกาล อินสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงวารุณนิกา ขวัญเดิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงศิริประภา ภูฆัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ขวัญหนู
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายสัตยา ภูธร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงอภัสนันท์ ดีทำมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายเดชาวัต จำชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กชายเทวาพิทักษ์ บุตรโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงเอลิญา คำจัก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กชายกฤษฎา ฤาชา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กชายวัชรินทร์ ขวัญเดิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กชายศราวุฒ อุตมะรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงทาริกา พลายแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กชายพัชรพล ขวัญนาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายวงศกร อาจพันธุ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กชายวรพล ขวัญเดิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงวริศรา ขวัญหอม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กชายอำพล ขวัญเดิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๐ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๐
เด็กหญิงเก่งกาญจนา เพชรดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กชายเจษฎาพร พิลาบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ขวัญพรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีพันธ์บุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กชายวรวุฒิ ขวัญเดิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงวัลภา นาคน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๖

นายกิตติพงศ์ ขวัญหอม
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายจารุกิตติ

์

สุนทโร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๘

นายชาญณรงค์ ต้นภูเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เลิศคอนสาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายดวงใจ ขวัญเดิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๑

นายธันวา ขวัญหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๒

นายปริญญา ขวัญเดิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๓

นายพลกฤต มากลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๔

นายภาคีนัย วังคีรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๕

นายวรยศ แก้วรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กชายสาริน บุญเจีย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๗

นายสุรศักดิ

์

สายคำดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๘

นางสาวเขมิกา หลังลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๕๙

นายเอกรินทร์ ขวัญหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงไพรินทร์ คำลิว

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงชฎาพร แก้วบุญมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงชุติมา แสงเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายณภัทร ดวงจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีธาดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงกัลยกร จูมสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงนรภัทร จูมสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงนรมน จูมสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ราชโสม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงปนัดดา มณีเขียว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงประณิตตา เจนไพร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงประภัสสรา สีเขียว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงปฐณดาห์ แก้วบุญมา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงพรนภา รู้สึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงภัทรอัปสร มาตย์ผดุง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๑ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงภาวินี ชัยแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงมาริษา เสนะจำนงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงศิรินันท์ ปอมกลำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายอนันต์ชัย ไผ่ปอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงอรทัย อ่อนชืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กชายอาชา จูมสันเทียะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายอาทิตพงษ์ เปลวเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงเพชรรัดดา อันละคร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายกฤษณะ ตาจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงกาญจนา คุ้มถินแก้ว

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายจักรกฤษ แร่พรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงจิราพร สุนทรชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายนลธวัช มากน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายพงศธร โสภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายภูชิต ปอมกลำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงรดา ศรีชัยยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ โรจน์วิรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงวรรณวิภา สารคม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงวริศา นิลจรัส
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กชายศรราม เพ็ญวิจิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงสวิชญา ช่อรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงสิริพร สะรินันท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ สีเสือ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กชายเขมทัต บุญสายยัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กชายจักริน สิมมาหลวง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กชายธันยบูรณ์ บุญมาก
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายธีรชัย วัฒนะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กชายบดิน นาคโคกสูง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงยศวดี จันทร์คำเรือง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กชายวชิระ แสงบุญมี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กชายวรวิช งามสุพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กชายศิวัช ต๊ะทา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กชายอัมรินทร์ คำราช
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงเกวลิน จูมสันเทียะ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงแพรวา แก้วเมืองกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โกโสภา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงปาลิดา บุญสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงพณิตชา หงษ์ศรีเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วบาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงหยาดทิพย์ แก้วคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายจเร งามสุพรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายฐิติพันธ์ วงค์ทะแยง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงนัทชา ปญญาประสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายนัทฐพล แสงสง่า
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงปณิตา ต๊ะทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๑
เด็กหญิงพราวนภารัตน์

สุขย่น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงอรอมล บุตรดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงแสงรวี วงศ์บุญมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กชายธีระนัย รอดเงิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุพรรณคง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี เขียวคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินนุชิต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ์ อินนุชิต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงโสพิศตา ถิรายุรุ่งเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงกฤษณา สิงหา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร งามสุพรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยวงค์ฝน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงณิชนันท์ สำอางค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายตรีทศ ปลิงกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายปยะวัตร บำรุงโชค
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงพัชริดา ไสยาน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงวรีลักษ์ แก้วกิงจันทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงเมย์ภาภรณ์ ตามา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายกิตติพงค์ แก้วกก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงจตุพร อินทร์รอด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กะตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงกานติมา สิมมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงฐิตาพร ปองท้าว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนอินต๊ะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงณัฐธีรา หาญรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ จันทึง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายทักษกลย์ เบ้าสารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงนลินนิภา ซาริด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงปรางค์ศิณีย์ สีดาจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงปริญาพร แก้วปด
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงภัทรภร พารี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงรุจิราภา ไสยาน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กชายวินัด สารี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงศิริพรรณ น้อยใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กชายสิทธิเดช ศิลาบุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กชายอชิตะ ทิราวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กชายอนุชิต เจริญทัศน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงอภัสนัน จันทร์สุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงไพลิน ทรัพย์สุรีย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงกมลวรรณ นานาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายกวินภพ พุ้ยชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ คำกิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายก่อเกียรติ จุมมะรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ บัวดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงญาดาวดี ศรีมาศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงฐปนีย์ มิงมูล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มีลาภ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าสารี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงทิพย์ภาพร ขวัญอ่อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายธนกร คะนอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ ตันทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายธีรชัย เสาร์ทน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงบุณยาพร สมใส
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กชายภูรินท์ อินหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กชายภูริภัทร ทองวัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงรัชฎาพร บัวทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กชายรัชภูมิ กุนโทบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงวิลิษา สาตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กชายศรีหราช อาจหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงสาธิตา หมวกชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายสิทธินนท์ ระดาสาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายอภิวิชญ์ สุระคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงอรกัญญา หนูหนุน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงกิติยา สีท่าชวย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงชนาพรรณ จันทร์แดง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โสดาวัตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กชายธีรภัทร มารอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กชายธีระเทพ โหคำดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายประวันวิทย์ ชายบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงพิมพ์นารา ดีธรรมมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงภควดี โคมคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กชายภูพิพัฒน์ บัวภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กชายวีระพล สาตรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายวุฒิชัย ปูนแดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายสุทิวัส กายา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายสุนทร ก้อนคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กชายอดิเทพ มะณีศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงอรพิมล รุ่งเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ ศิริเวศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงเพียงฟา สียา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงนินทพร หาญประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาอุ่น
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายเจริญพงศ์ ปาสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงอรปรียา จันหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงชลธิชา กองจวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงฐิติพร โขโลจวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กชายทรงศักดิ

์

แสงหิรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายมังคะลา ทองจอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๐

นายจิรายุทธ ด้วงมูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๑

นายจีระวัฒน์ คำแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๒

นายชญานนท์ จีแจ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กชายพลพล พักใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๔

นายพีระพล คณเกณฑ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๕ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๕

นายภูวเนตร จ่ายหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๖

นางสาวสายสุนีย์ แสงหิรัญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๗

นายอภิสิทธิ

์

พรมทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๘

นายเอกรัตน์ ลาดตา
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๑๙

นายฉัตรเพชร น้อยคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๐

นายวีระยุทธ คำนวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงธมนวรรณ พรมคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงธัญวรินทร์ เบ้าสุด
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กชายนวพล หยกสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงนวรัตน์ สอนบุญมา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กชายนัทธพงศ์ จิตรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงนันทิพร ลีมี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงนำทิพย์ จันเส
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงปรีญาภัทร มูลคำพา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กชายพงศกร พิมพ์แผลง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงพรรณภัทร สมศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงพัชรพร ภาพสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กชายรพีพัทธ สียางนอก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กชายอนุภัทร เปดดา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงอรสา การะบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปากแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

มีสี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กชายชิติพัทธิ

์

ทิพย์บุญชู
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กชายดนุนัย สอนเสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ วันฟู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสนเหมือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายธีระภัทร หมืนตุ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงนิจจารีย์ ทุมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงปญญากร บังทอง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงปาลินี พิษสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงภาณุมาศ ศรีสุมาตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ กิจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กหญิงลักษณา แสนแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๖ / ๔๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายวริทธิธร

์

อุดสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงสุชาดา ผลนึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา เสือแย้ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงอัยรดา พัดวัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองตุ้ย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กชายธนกฤต หาญคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงพรไพลิน อุดศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงสุพิชชา อับภัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลาภอาษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กชายกมลเพชร จันกกผึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงกัญญาพร ไชยชะนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กชายกิตฏิลักษ์ ภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายคินนะกอน ติดโนน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงจีรญา ลีมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงจีราพร สีมาก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายชลกานต์ โพธิสี

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงชุติมน ศรีแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กชายธนกร สิงห์เส
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กชายธนภัทร เรืองชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ พลน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ โคตรวงศา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงนรินทร จีนสอาด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงปญญาภรณ์ มาถึง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงภคพร เหล็กมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงภัทราพร มาสาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายภูมินทร์ พรมพลเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กชายภูริภัทร แก้วแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงวนิษา ลาทัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กชายวิรัตน์ อ่อนอำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กชายศุภกิจ วังคีรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กชายสิทธินนท์ อินทร์ปาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงสุนิสา กัญญาคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงสุภัสสรา โสภาพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ แก้วนคร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กชายสุรเชษฐ เมืองมิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ จำปาน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา พ้วยกิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ แก้วมหาชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๘๙
เด็กหญิงเจษฎาวรรณ์

แก้วมหาชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กชายเดโชชัย อุดสี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงกนกพร คุ้มหมู่ม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กชายกิตติไชย จงธรรม์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปองคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กชายจิตติพงษ์ ทองไทย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงทรงศิริ พรมชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงธรณีย์ กองหยอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ ขุนศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงพรพรหม คำมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กชายพัชรพล จงกลกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงพิชยา ศรีโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงศศิภา เสาดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์จร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงอภิญญา เปดดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงอรปรียา ตุ่นบัว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ปามะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กชายเทวัญ กิจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงเปยมสุข คำดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กชายเอกชัย แพรทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงโยวรัตน์ พาสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๐

นายกฤษดา ปกกาเวสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสลิมนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กชายคธาวุฒิ พันอะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กชายชิณวัตร สัตตะบุตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กชายธนกร ขำกล่อม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กชายธัญศิษฐ์
ภิญญาอัคราพงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พันอะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ แก้วเนียม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงพีรยา อินแนน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๑๙

นายราชานนท์ อุดพ้วย
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงวรรณิภา แก้วโคตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กชายศุภวิชญ์ อุตะมะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงสุมิตรา ขันยศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงสุมินชา โม้แก่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กชายอนุชา ปนมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา สุขศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๖

นายพิษณุ ยังเหม็น
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กชายสามล สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิษสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงแก้ว ศิลาแรง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๐

นางสาวเมธณี สุวีระ
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๑

นายกุลกร อินทร์ปาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๒

นางสาวชฎาภา จันทร์เกียรติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๓

นายณัฐวุฒิ คำพา
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๔

นางสาวนารีรัตน์ แก่นจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๕

นางสาวนุจรีย์ เดชพระ
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๖

นางสาววิลาสินี สุสินนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๗

นางสาวศิริรัตน์ ศรีแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๘

นางสาวสุพัตรา แตมเต็ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงฐิติยาธร ทิบโสด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กชายณัฐวัตร พงษ์พันธุ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กชายธนากร ขวัญพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงนิภาพร จันทร์โสภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กชายพิทักษ์ทรัพย์ พันธุ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงภัชราพา แคลไหล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงภัทราพร แก่นโท
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงรัตติการ ปานไข่
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงลักษิกา แสนวิทิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขวัญสอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กชายอดิศร มืดหล้า
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายอนุกูล วังคีรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงขนิษฐา สร้อยมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงจรินรัตน์ ขวัญชอบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กชายดลณฤทธิ

์

มืดหล้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงนิชนิภา พัวทัด

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กชายพนม หนูสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กชายพิพัฒน์ มาปราบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงมนต์นภา ศิลาบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงมาริษา สายทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายสารัช สีพรหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงอติกานต์ ขวัญพรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงอนุฐิตา สาตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กชายกิตติพิชญ์ ตาหยอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงชนิกา โวหารลึก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กชายชยางกูร แก้วทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ นาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กชายธันวา กลำทวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงปฏิมา ชาวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กชายปริวัฒน์ นามโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กชายปวิธ ตันทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กชายรัตน์ธนพงษ์ ขวัญสูตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กชายฤทธิชัย บุญเลิศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา อินทิยา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงสุณิสา ศรีชามก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กชายอัมรินทร์ แก่นสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กชายฐากร เหลาคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพ์พรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงรัชญาพร ขวัญสูตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงศิริวรรณ สุริโย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายสุริยา ศิลาบุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงอัมพร ราชสีห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงเมฑิตา ปดกอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กชายกันตพล ด้วงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

ล้านคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กชายนวรรษกร คำพิมพ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงรัชนีกร วังคีรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ จันทร์บุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงสุวรรณา สัมฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กชายอัมรินทร์ ทองหนัก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายอินทนิล แสนตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงกาญจนา หนูสอน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงชไมพร คำวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงนริศรา รักษาศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงปยาพัชร พงษ์พันธุ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงพันธ์วิรา กองพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กชายภูวดล เสือคง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กชายรชานนท์ วังคีรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงวรรวิษา บัวพา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กชายวรเมธ ไตรโคกสูง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงสุนิสา สร้อยตา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงเกวลิน ภาคภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงเมย์ ไพไทย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๓

นางสาวจรูญลักษณ์ แก่นเสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๔

นางสาวจีรธิดา วังคีรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๕

นายชินวัตร ท้าวพรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๖

นางสาวนภสร ยศศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๗

นายพงศธร ขวัญสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๘

นางสาวพรรณภษา แก่นโท
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๐๙

นางสาวพิมพิกา สร้อยมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๐

นางสาวมัติกาล แก้วเขียว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๑

นางสาววนิดา จำปาศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๒

นางสาววราภรณ์ ขวัญพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๓

นางสาววิสุดา ชอบดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๔

นายเปรมศักดิ

์

นามโคตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๕

นางสาวชลธิชา สาตรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๖

นางสาวชุติมา แสงประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๗

นางสาวณัฏฐณิชา ขวัญพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๘

นางสาวตันหยง หนูสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๑๙

นางสาวนิภาพร คำดก
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๐

นางสาวพิมรพัด คำเจียก
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๑

นางสาววารินทร์ เสวิสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๒

นายวุฒิชัย ทิปโสด
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๓

นายศราวุฒิ บุญฮวด
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๔

นางสาวศิริพร สีพรหม
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๕

นายอุดมศักดิ

์

พิมพาสวรรค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๖

นางสาวไอรดา ขวัญเต็ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๗

นายพรหมการต์ แก้วดวงดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๘

นายอานนท์ เชียงคาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พลแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายณัฐดนัย คณะแพง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายธีรยุทธ์ ทองยวง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายพงศกร เบาะทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กชายอนุชา ทองสิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีมังกร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กชายธีรเมธ แสงนันท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กชายรัตนชัย ขวัญไร่
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงสุนิษา ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายสุมนาพันธ์ พลทา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จับฟน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กชายชัชวาลย์ นวลฉำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กชายดนุพร กิงกันยา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายปุณยฤทธิ

์

หอมเย็น
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญรอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี ทองย้อม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงลักษณพร สารีคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงวรัญญา พุทธสิมมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กชายวัชระ ทองมัง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงอาภัสรา ทองย้อม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงอุษณีย์ แก้วเพียร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงเปมิกา เกียรติสุวรพัทร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ นากทองดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงชนิศรา อุบลบาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงณัฐฐา สุนทรรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงนันทิยา ทองหมู่
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงนิชานาฏ พาเหล็ก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงปาณิสรา สมใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงวัชราพร ไกรสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงศรัญญา ทานัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองมวล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงอมรวรรณ ดวงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กชายอิทธิพันธ์ ทองยิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงชญานันท์ นันเขียว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงบงกช พิริยะชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงปยาพัชร นิลพัฒน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กชายอนุวัฒณ์ อุบลบาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กชายคณิศร เหนุสุด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงชนกภัทร์ ลอดเอียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงชาลิสา คำพูล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กชายธนวุฒิ สุทธิประภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงพิมพ์วิกา ศรีบุญเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงกฤติกา แก้วเหลียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงญาณิศา คำสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พลกัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายธนาธิป คำยิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงบุณยาพร พันสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงวรางคนา มะอาจเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ กมลพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงอริสรา พรมจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงกุลภัสสร ศรีวิชี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กชายจตุพร จันทร์สุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายจักรินทร์ คำเลิศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงจิราวดี แก้วเหลียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำภู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ คชทองคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายธีระชาติ แก้วโยน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กชายปรเมศ เกตุงอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงภาทุวรรณ ศรีปราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำแจง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กุลมล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงพินธุอร แก้วกิงจันทร์

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ อินโต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วเขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กชายอรัญ คำแก้ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงเกวลิน แก่นพา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๓ / ๔๐๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงแพรวา เตชะแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา แพทย์ไชโย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กชายคาวี คำแสด

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายชาญณรงค์ คำเนียม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงทิตย์ตญา สุวรรณทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กชายธวัชชัย ตุพรมมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงปรีญารัตน์ แพไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงปลิตา คำวัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงพัชริยาพร ชัยสาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงวัลภา แสนขาล
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กชายวีรภัทร วังคีรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล รืนรมณ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกณฑ์สันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กชายอดิศร ทองโปร่ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงอรปรียา คำมิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงเบญญาภา ลือชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงแคทรียา คำกา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ศรีปราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงจรรยพร สีสะอาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กชายธีรภัทร หงษ์รักษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กชายธีระยุทธ คุ้มจันอัด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงนุชจรินพร นะยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงบุษกร สอนหลวย
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กชายประกิจ คำภู
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายปองพล วาทะสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กชายพงศภัค อินกานทุม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กชายพงศ์ฐนิต อิสริยเกษม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงพุทธวรรณ จันลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงวิชญาพร ขัดอุย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงวิภาพร คำผง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ คำทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงสุธิดา ทัศคำพูน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๘

นายนิกร พิมลา

๑๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงวรัญญา ขะมนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังก้นหวด วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๔ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังก้นหวด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงกนกพร วังคีรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงนฤมล คำตุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงศิรินภา ปาผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กชายศุภานิช คำอาบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงพรรณิดา คำตีด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๖

นางสาววรรณจันทร์ ก้อนดี
๖/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ์ บุญประคม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำขอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงนริตา เสคต
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กชายบัญญพนต์ คำตุ้ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ คำทิพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายภัควัฒน์ คำแสด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงวิชุดา คำสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กชายอัจฉริยะ ภูยาฟา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงจิดาภา คำอัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ คำเลิศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ คำริส
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กชายวุฒิชัย บุญส่ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กชายเจตณรงค์ เทินสระเกตุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงธนพรรณ แก้วทัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงภิสารัตน์ สายบุญเกิด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงอัญญาณี คำอ่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงอาภาศิริ มีแสนสงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงกนิษฐา คำมะรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กชายชุติภาส แก้วคง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงนันท์นภัส พระพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงนิฐิวดี สุขคีรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายประทิน ชัยแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงประภาพร บุญพิมพ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงพัณณิตา ทองโปง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงเมธาวี แก้วหิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผอมเกือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น
วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงพัชรธิดา คำหีบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงกุลภรณ์ จงแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๕ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำริส
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงสุมาลี มาลาสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายกฤษดา คำมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงชลดา ทาจ๋อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กุลสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กชายนฤดล จันทร์นุ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงปาริตา วังนรา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายพลากร กันงา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กชายพีระวัตร สายบุญตัง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงสิริหทัย ทองสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ คำทิง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงชนกนันท์ คำพล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กชายชวัลวิทย์ กองคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กชายทศพร กุลเกลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กชายธีรเมธ รวบรวม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงวิชุดา แก้วฟอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กชายสิทธิเดช ทองแข่
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเกียด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงสุภาพร คำเนียม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายเพชรฎา ธาตุชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงกมลพร กุลกอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงทินประพา คำเกิด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงนลินนิภา มาลัยพวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงวรัญญา นวลน้อม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงวารุณี แก้วย้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงศลิษา ทองแข่
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงสกาวจันทร์ วันแต่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ราชวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงกชกร คำแก้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงกมลชนก ดียิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กชายคณาพงษ์ พิลาบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กชายชลากร เชียงทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กชายชัยณรงค์ คำวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทรังษี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๖ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กชายถิรศักดิ

์

ภูติโส

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงนริศรา จันทร์นุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงนัฐริกา นันทะวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ขวัญพรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงเข็มอักษร กุลเกลียง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีบุรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กชายชลธี จันทร์สุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กชายนพพร คำกัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงนำ อุ่นชู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กชายพัสกร คำจุ่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงศิริมล คำพล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงหยดเพชร เสมอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงอภิสรา โคตรพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำเขียน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กชายอัครเดช คำวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงอัฏฐริกา กุลเกลียง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงเพชรลดา ทองสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ่างคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กชายณัฐพล คำเขียน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมธี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กชายธนากร คำเขียน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กชายธนาวุฒิ คำทูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แพงทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กชายธิรเมธ หาญแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ คำเหลือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงยัติธรรม คำนวน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายวายุ จักรแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายวีรพล คำเทียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงสายใจ คำวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กชายเขตต์ คำวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กชายฉัตรมงคล มะโนฮอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กชายชินวัตร ชนะบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กชายนฤนาท จันทมุก
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายประกิต แก้วเบาะคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เกษทองมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๗ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กชายรวัฒณ์ชัย คำวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กชายฤชานนท์ ขวัญนาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

แก้วเบาะคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กชายศราวุฒิ คำจุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กชายสุรจิตร แดงสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กชายอนุพัฒน์ มูลทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำเทียน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๒
เด็กหญิงแพรแกมทอง

บุญแลบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงจันทรรัตน์ สายคำดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กชายชานุเดช สาลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงพิณมณี ขวัญพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงวันวิสา กุลสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงศิริประภา แสงสุธา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงสายชล ขันตรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กชายเอกราช ทองรัก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สินเธาว์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ แก่นสารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงณัฏฐนิดา ทองวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กชายธีรเดช พันยาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายนทินโญ คำกุ้ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงปทมา ทนทาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงพลอยชมพู บุญแลบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงรวงข้าว คำจุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กชายวรโชติ อุบัวบล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กชายวาที คำอินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงศันศนีย์ เจนดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กชายสงกรานต์ ขวัญพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กชายสวิตต์ คำจุ่น
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา คำเขียน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คำวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กชายอรรคเดช อ่างคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงเกตุตะวัน แพงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กชายเอกราช แดงสี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายกวินท์ คำอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กชายธนันธร สายคำดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ แววมัง

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กชายรัตนโชติ รัตนะภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กชายรุ่งทรัพย์ เติมสุธา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กชายวุฒิพงศื บุญเจียง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชูกา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กชายอนันต์ คำตัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เทียมเพ็ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กชายเศรษฐา นกเทศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๘

นายวรจักร์ มันคง

่

๐๔/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๗๙

นายธัญญา เกิดลอย
๒๑/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๐

นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๑

นายอำนวย บุญคุ้ม

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

กุดแถลง
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๓

นายกรณ์พงศ์ สารภี
๓๐/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๔

นายเมธา ม่วงมุกข์
๒๐/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๕

นายศรัณย์ เปรมสุข
๑๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๖

นายวิชยะ สง่างาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๗

นายเนติพงษ์ วิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๘

นายบรรจง วงศ์จันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๘๙

นายบรรชา วงศ์จันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๐

นายอลงกรณ์ โกธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๑

นายสุรพงค์ กันธิวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๒

นายรัตพล พิมพ์นนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๓

นายพัชรเชษฐ์ ฉัตรบัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๔

นายนราวัฒน์ คำจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๕

นายปฏิภาณ รักกุดเวียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๖

นายพีระพิพัฒน์ สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๗

นายกนกพล หมายติดกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๘

นายอานนท์ แก้วปู
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๔๙๙

นายอนุชิต โคตะมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๐

นายวิชล รังกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๑

นายอติรุจ แฮ้วมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๒

นายวรากร น้อมล้อม
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๓

นายณัฐพงษ์ เกิดนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๔

นายณัฐวุฒิ บำรุงนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๕

นายอนาวิน วงศ์พิลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๖

นายวิจารณ์ ฆ้องนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๗

นายมนัส ระหาญนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๘

นายเกียรติศักดิ

์

แก้วพิลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๐๙

นายพิริยะพงษ์ ขอพันดุง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๐

นายนครินทร์ สุวรรณประภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๑

นายปกรณ์ อำจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๒

นายศักดา ฆ้องนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

กุลภูเขียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๔

นายชาคริต จบสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๕

นายโชคทวี คอยขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กชายธวัชชัย โฮกสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กชายวุฒินันท์ เบียดกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายพงศธร แจ้งไพร
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กชายวสันต์ ทองสังข์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กชายวาทิตย์ บุญสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กชายธีรนัย บอกสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กชายเตชินท์ จารุพงศ์สิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กชายสรรเสริญ พวงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายจีรภาพ จินากูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายจาตุรนต์ กอเสนาะรส

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กชายชัยมงคล สมนึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กชายธีรเทพ มะรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กชายจักรินทร์ สระมาลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายมานะ แสวงสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กชายวัชระ จบสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ โนนกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กชายยุทธภูมิ ศรีแพง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กชายวสันต์ แซ่เตอว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กชายสุริยะ ดาวขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๖
เด็กชายประกายเพชร

ฉิมเย็น

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กชายพีรายุ เวหาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กชายศรายุทธ กว้างนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กชายศราวุฒิ ปล่อยทุม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กชายวงศกร เอือเฟอกลาง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ขลิบทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กชายวินัย แก้วปู
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๓

ว่าทีร.ต.หญิง วิวัฒนา

่

ศรีวิไล
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๔

นางรำไพ
จิระสัญญาณสกุล

๒๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๕

นางสาวสมจิตร เทพแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๖

นางสาวนิภาพร สร้อยมี
๐๗/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๗

นางสาวอรนภา อินประสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๘

นางสาววารุณี สารบุญมา
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๔๙

นางสาวณิชนันทน์ สร้อยทองหลาง
๑๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๐

นางสาวมณฑิรา ข้อนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๑

นางสาวนำฝน ทองสาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๒

นางสาวอารญา กับสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๓

นางสาวกรรณิการ์ แก้วพิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๔

นางสาวกรรณิกา เขียวหวาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๕

นางสาวกชกร พานสอาด
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๖

นางสาวกนกวรรณ ฆ้องนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๗

นางสาวกาญจนา กันต์งาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๘

นางสาวกฤติยา ตราชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๕๙

นางสาวสุจิตรา อุ่นจางวาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๐

นางสาววารุณี ศรีเทศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๑

นางสาวทิพสิตา มุ่งห้วยกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๒

นางสาววาสนา ศรีธาดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๓

นางสาวโสภา วังกชา
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๔

นางสาวนริณี บัวทวี
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๕

นางสาวภูมรินทร์ ปนสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๖

นางสาวสิริพร ไทยจัตุรัส
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๗

นางสาวผกาสินี จำนงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๘

นางสาวนัยนา วงศ์สสมัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๖๙

นางสาวชนิสรา กลอนกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๐

นางสาวนำเพชร กลีบกลางดอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๑

นางสาวอริสา พิมาทัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๒

นางสาวกิตติยากร ชาวสวน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๓

นางสาวสโรชา กลบสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๔

นางสาวชายิกา เพชรประดับ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๕

นางสาวกัญญารัตน์ ปราบงูเหลือม
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๖

นางสาวสุภัทรตรา เทียงสาย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๗

นางสาวชนิษฐา มินมาลีวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๘

นางสาวรจนา ฆ้องนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๗๙

นางสาวจิตราภรณ์ กำมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๐

นางสาวจิราพัชร ขลิบทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๑

นางสาวกัญญลักษณ์ สีวะโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๒

นางสาวรุจิรา กระโจมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๓

นางสาวทิพวรรณ ฆ้องนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๔

นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสมุทร
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๕

นางสาวนารากร ทองคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๖

นางสาวสุภาพร บุญยิม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๗

นางสาวพิมพ์ชนก บุญนำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๘

นางสาวพิมพ์วิพา สุขปลัง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๘๙

นางสาวกนกวรรณ พบสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๐

นางสาวเบญญาภา สังแย้ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๑

นางสาวเสาวคนธ์ ปดสีสำโรง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๒

นางสาวพรพิมล ศรีอุ่นดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงอัมรินทร์ ชัยสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงอารียา ชูฉำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงวัชรี ขันผักแว่น
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงพรสุดา เปลียนขุนทด

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงแหวนเพชร ก้อนจันทร์เทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงวิภาวดี มังกรแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงพนมไพร ชนะพจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงสุธิมา โฮกสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน น้อยสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงนิรมล ปาเหลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขอรสกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงนันท์สินี โพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กว้างนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงสมจิตร โรจสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงปนัดดา รืนสาด

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงกาญดามณี หัตถกอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่โตว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงไอยดา มุ่งห้วยกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ น้อยจันอัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ลิมเลิศ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงกวิสรา เพชรประดับ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงสุพพัตรา พึมขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงสุนทรี สีดาสลุง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงฐิติมา เกิดนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงจามจุรี เฮียงลี

่ ่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ผู้ดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงจิรประภา ขอห้อมกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงอรทัย สุขนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงสุธาภรณ์ ด่านขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงธนิฏฐา ฟาลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ น้อยจังหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คงนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงวาสนา โพธิพันธ์

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงปรียาพร ชาวสวน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงสุวรรณา บุญมาตุ้ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงสุชานาฎ มุ่งทุ่งกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงสุชานุช มุ่งทุ่งกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา สังแย้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิชัย

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงประภาพร ชาวนาแปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงภานุมาศ เส้นศูนย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงสุธิตา ชาวสวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงชนิสรา เรียงสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงธํญญารัตน์ กิมนอก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงศิรินภา ศรีแพง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงศศิกมล กบสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สารขวัญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงนัชชา สว่างจิตต์ธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ แท่งทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ดังใหม่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๓

นายเอ็ม อยู่สุข
๑๕/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๔

นายศิลธรรม ทองไข
๑๓/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กชายบรรพต วงษ์อัว

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กชายวรรณภูมิ ทองนาค
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กชายศิวกร เชือช่างเหล็ก

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กชายกฤษฎา สุนลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยชนะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กชายสินธพ คำเลิศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กชายสุรชาติ ดีเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ แดงวิลัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กชายภัทรพล พันธ์เข็มทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กชายสรายุทธ เหลือมเทศ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กชายสงกรานต์ ตรีเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กชายพรหมินทร์ บันดิตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กชายภาณุพัฒน์ เถือนชำนาญ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๘

นางสาวจรัฐภรณ์ เทพสงเคราะห์
๐๓/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๕๙

นางแววดาว ธรรมมัง
๑๓/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงกุสุมา จันทร์สว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงไพลิน สุระ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ แดงวิลัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงศศิวิมล นุโยค
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงชญานิศ นาถาบำรุง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงสุภาพร ติสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ เหลือมเทศ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงกัลยา พึงสำโรง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไม้มีแก่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงศิวาภรณ์ ดีเวช
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงบุญมา ทวนขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา เนตรเกต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงศิริยากร คำสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๓

นายสมนึก พรามจร
๐๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๔

นายพัฒนา เนตรเกต
๐๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กชายปยพัทธ์ เครือปอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ศรอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กชายยศพันธ์ แสงทองดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กชายชินกร ปรางค์โคกกรวด
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ ทำพันดุง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินกง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กชายอาทิตย์ ศิลางาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กชายชัยวุฒิ โค่นบ่อรัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กชายปฏิรพ สมหนองหว้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กชายภูริพัฒน์ วงศ์จิรเวช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร เนเยือด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายอุทัย สร้อยศรีพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กชายจักรพรรณ หึกขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กชายธีราศักดิ

์

ประกายะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กชายเมธิชัย ศิริรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กชายคริสติน ตะกรุดเก่า
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ คงจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กชายประกาศิต สลุงอยู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กชายสิริวัฒน์ โพธิงาม

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายวีรพล มะลิภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๕

นางสมพักตร์ สงเรืองศรี
๑๘/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๖

นางพานิชย์ คงเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๗

นางพัชนี ถวิลรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๘

นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
๐๙/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๖๙๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวนขุนทด
๑๒/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๐

นางสาวเรวดี เทียนธูป
๒๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๑

นางสาวสุพิชญากร กันเจิม
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงกัลยาณี สุดาจัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กหญิงรจนา ทอดขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงนิลุบล อุดมกิจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงปราณี ดังขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงสุธิดา คุณแก้วอ้อม
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงสุทธิพร ยิมแย้มงาม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงกฤษณา บุญศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงอัญชลี ศรีทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงวราภร พร้อมพูน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงการะเกด คงขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สร้อยศรีพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงจีรวรรณ บังหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กหญิงภาวิณี ดีหมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๕ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มันคง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงปริชาติ บุญเชิด
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงนริสรา เนตรเกต
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงปรารถนา ทองภู
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ภู่ระย้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงวรรณิภา กลินเจริญ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ ยุงสันทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ จิรวัลเจริญกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงสิรินยา มากยิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงแสงดาว ผิวขำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ กำแหงนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงปนัดดา บุกสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงแพรวา แซ่โต๋ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงอนัญญา เพชรสังฆาต
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงศุภัทรา เก้าจ้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงสุพรรวษา กระจันต๊ะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงพรวลัย ผิวขำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงสุรัตนา ไทยแท้

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงกนกพร โค่นบ่อรัง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๔

นายบุญยิง

่

กฤษวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๕

นายสุภาพ วาโย
๐๒/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๖

นายสมมาตร น้อยนาค
๐๕/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๗

นายสิทธา ทวนขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กชายธวัชชัย ไชยพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กชายศิวกร ศรีหนองบัว
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กชายจิรายุ นาคทองคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ ไพรสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กชายชลศักดิ

์

ครูลินฟา

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

อุดรเสถียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กชายวุฒิกรานต์ บุตรศรีภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ วงค์ศรีหล้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กชายฐานทัพ แดนคำสาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายพัชรพล พลแสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กชายภูธเนศ จันทร์แสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายชูศักดิ

์

ไชยวรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๖ / ๔๐๑
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พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กชายธนพล กลันเชือ

่ ้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ ไชยคราม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กชายศักดิดา

์

อยู่สุขดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กชายธันวา เขตจตุรัส

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กชายคฑาทอง แก้วแสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กชายสิทธิชัย เพียรดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กชายธีรยุทธ ศรีพุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กชายจิราพัฒน์ เกษมุติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายอชิตะ ไชยพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กชายธนายุต โพธิจักร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กชายดิเรกรัตน์ บอนไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กชายเจษฎา กองแสนศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กชายธีรภัทร ทาอาสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กชายสืบศักดิ

์

บุญลาภ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กชายบูรพา บุญญานุสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายพงศธร เคยสนิท
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์ศรีหล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายชานนท์ พายไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กชายศาสดาวุฒิ อินทร์โพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กชายสุรชัย เตจ๊ะวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กชายรณสิทธิ

์

เสียงไพเราะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายชัยธนวัฒน์ ผิวละออ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กชายอภิชาต ทาระขะจัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ยังสามัญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๔

นางวรรณี เอียมพล

่

๐๑/๐๒/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๕

นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคู
๐๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๖

นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา
๑๕/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๗

นางลัดดาวัลย์ ทาระขะจัด
๐๓/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๘

นางขวัญตา บุญศรี
๒๘/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๗๙

นางวีรนิษฐา บุญอ้อม
๑๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๐

นางสาวธนวรรณ เถือนชำนาญ

่

๓๐/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๑

นางสาวบัวหลวง ฉิมใจงาม
๒๙/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๒

นางสาวสุภาภรณ์ หมอจิต
๒๖/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๓

นางสาวนวินดา มณีแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๔

นางสาวสาคร ใจรักษา
๑๖/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๗ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๕

นางสาวเกษร โคตวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงเปรมกมล เลิศไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงศิรินาถ สอนผา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงประภาพร สัมฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงปรารถนา อินทร์โพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงพวงเพชร แก้ววันนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงรัชนก กุลบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงกัณฐิกา มันสมใจ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สำนักโนน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ แจ้งอรุณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงนิตยา มีชำนาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงพวงเพชร อินทร์บำรุง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขานยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงศุภารัตน์ กองกูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผัดผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๑
เด็กหญิงสมปรารถนา

พลภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงมนัสสนันท์ ปดไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ วาสิงหน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงมลิวัลย์ อินเสาร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงปุณยาพร กลืนสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เฝาทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงอริสา สอนผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงชนาภา หนองข่า
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงชลธิชา เทียนธูป

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงศรัญญา สุมาลัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองสำราญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงวรวรรณ พลเยียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงมาริษา ศรีหนองบัว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงวรนุช โสคำภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ดานำคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงพัชรพร มีเพียร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงสิริยากร พุทธชาด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงมนัสสนันท์ อินประดับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ สารสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๘ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงโยษิตา หมู่สะแก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงอภิญญา ปดไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงนวพร อินธิแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงฐิตาพร ยังสามัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงขวัญสุดา แก่นผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงวรัญญา ทับทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงชลธิชา ฟาบัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงพิรดา ฐิติตานันท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กชายภาณุพงศ์ สวยรูป
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ขวัญทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กชายเขมชาติ สงสัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๒

นางศุภรัตน์ แก้วกัลยา
๒๕/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงภัทรวดี ฤทธิกำลัง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงนริษา หลอดทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กหญิงวรรณิดา นนทรา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงกนกลดา ทองชมภู
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งพูน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ขวัญทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงวริญยุพา ภาระพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงลลิตา ลาดสุด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงวรัญญา สีขวา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กชายสหชาติ มุ่งโปงกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กชายอรรถพล บุตรทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กชายปกรณ์ ไพรสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๕

เด็กชายพงศกร อุ่นกุดเชือก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงกาญจน์สุดา เงินประมวล
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงทักศิณี สีหมอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ นามโต
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงกาญจนา อาษาภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงรัตติกาล ปุนสัก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงบุษราพร เช็งขุนทด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ถมปด
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา กล้าหาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงกัญธิชา ขลังวิชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓๙ / ๔๐๑
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พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงวาสนา ขวัญใจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงณัฐวดี วันนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงนฤมล จันทนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ มะโนแจ่มใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ข่าวดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงชนาภา กองสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ เลขลิขิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กหญิงปวิตรา อุ่นกุดเชือก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา โชคสุขนิรันดร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์เรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงศุฑามาศ แฟงขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กหญิงชฎาพร สุมนนอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ หนองไม้สอ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กชายชนินทร์ แทนนรินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กชายภูวนัตถ์ บุรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กชายวิศวะ ภูศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอิม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กชายชัยชนะ สนมศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบง โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๒

นายต้องตา จำเริญใจ
๐๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กชายโทนี

่

คอทเทรลล์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กชายสิทธิพร มูลตรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ก้อนทองคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กชายนัฐพงษ์ หยวกทองหลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กชายเรืองยศ กาละศิรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ฤทธิจรูญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กชายอุเทน อินเพน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กชายสุวรรณ เกยนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กชายชัยพฤกษ์ ฤทธิเทพ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กชายภูวดล ผึงสำโรง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กชายสมเกียรติ ศิริคุปต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กชายธีรพันธ์ โยธสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

มีศิลปชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๗

นางจริยา สิทธิขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๘

นางสาวสุนันท์ แก้วสุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๘๙

นางสาวพัชรียา สังฆมณี
๒๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๐

นางสาวสมหญิง สุวรรณขอด
๒๑/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงพนีรัตน์ สินสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงศิริพร ทองหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงปริฉัตร สุขสละ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงปรารถนา เชือยินดี

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงสุชาดา มิงศูนย์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงฉกามา มันคง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึงสำโรง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงศิรินทรา ทองมัง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คุณขำเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงศิริกร เจริญหิรัญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรประไพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา ทองมัง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงปยธิดา คำเหมียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงนาตยา จุณสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์กองแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สีวะอุไร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๗

เด็กชายทรงเกียรติ การะสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๘

เด็กชายพีระวัฒน์ เอียมกระจ่าง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๐๙

เด็กชายนันธวัตร ผันสันเทียะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๐

เด็กชายปรีชา บำรุงนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๑

เด็กชายพีรพล ก่องนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๒

เด็กชายปรพล สังข์วัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กชายศุภวากรณ์ ศิริเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กชายชัยณรงค์ จีวีระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เหล่าเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กชายศราวุฒิ คำแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กชายสอนเพชร มีชม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กชายฐิติพันธุ์ แสงวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กชายศุภวิทย์ นนทลุน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กชายธวัชชัย งิวผา

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กชายอัศราวุธ มานุช
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๓

เด็กชายภารดร สังสอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กชายนิติพงษ์ มะนาวนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๑ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กชายธนากร ทองคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ กกรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กชายคณิน นามนู

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กชายมงคล สุปทม์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กชายกฤติกร ฆ้องคมณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๑

เด็กชายพีรภาส ผินนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กชายเจนณรงค์ พิกุลศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไวยหงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงมณตระการ ชมชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วสุพรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ กองสัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงแพท บำรุงนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงสุจิรา หินแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงต้นหยง สมพงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงธนัชพร เนืองกันยา

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงพรชิตา แดงด้วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงพัชรี ขวัญทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรอด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงพรชิตา ขวัญพลอย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงธนพร สุชีพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงพรวิลัย ก่องนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๗
เด็กหญิงประพิมพรรณ

วิชัยวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๘

นายวันเฉลิม เศรษฐภักดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กชายพีรพล พรหมรักษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กชายคธาวุช บูรณะพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กชายสิทธิโชค ผลสุทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กชายธวัชชัย บุษบา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กชายพัชระ สนอยู่
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กชายธัญถกรณ์ ดีน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กชายพีระณัฐ เจริญสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กชายวรวุฒิ สีทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กชายอาทร บุญไหล
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กชายสิทธพร อินทส
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กชายสุวรรณชัย นุ่มจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กชายวันจันทร์ รุ่งยิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กชายรัตนกร หวังคำกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กชายธนพล เทยจันทร์ทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กชายธวัชชัย โปร่งสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กชายเฉลิมพล หงษาชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กชายกฤษณะ ละมัยวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายอาทิตย์ แผ่วสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จ้อยสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กชายธงไชย ทองมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กชายเอกชัย รูปโฉม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กชายธนพล หมันจิตร

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กชายชินวัตร แซ่ล้อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กชายจอมรัก บริบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กชายวงศกร สังแย้ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กชายพรชัย ยีรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กชายพิทักพงศ์ จันทร์มี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กชายวัฒนวิทย์ จงสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กชายภูดิศ โหลเลิก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กชายพิเชษฐ สุริยัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กชายมัทติ หงษ์ดำเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กชายพีรพงษ์ ฉันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๒
เด็กชายพระจันทร์ฉาย

น้อยจันทร์วงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กชายพรชัย ชีรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กชายโกเมศ เหล่าทองสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ห้อยดอกหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กชายวรายุ ศรีมูลชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กชายสุนทร ฉำผ่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กชายภุตะวัน ชาติวิเศษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กชายจตุรพร ฟุงสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กชายกฤษฏา แก้วดวง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กชายคมกริช ภูมิกระจ่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กชายสิทธิพล ชุศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ โคตะมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กชายครรชิต น่วมเจียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กชายจักรภพ ค้าของ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กชายจักพงศ์ ค้าของ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กชายยศกร แซ่โค้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กชายนำโชค ไทยพลัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กชายวัชรพล โสภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กชายธนากร แสนสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กชายอธีษพล สุขแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กชายนเรศ มีเคา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กชายสุฐิพงศ์ กระแสเทพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กชายธีระพงษ์ สีดาพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กชายณัฐภัท ศรีละม้าย
๒๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงอาทิตยา ทองสาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ อาโน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงวรกมล หาญพังงู
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงพัชชา รัตนสร้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงอุบลรัตน์ เทพาพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงชนินาถ แสงไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชินเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงนริศศรา กระแสเทพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงธนิษฐา อำลาจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงปวีณา เนินทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงวรารัตน์ อรเอียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ชืนบาน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ ใจสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ โพธิศรี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สารีนันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ เมฆพัตร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงวิลาสินี หูกำปง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงเปรมยุดา น้อยจันทร์วงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงณัฐธิชา หัตถกิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงจันทิมา อรรถโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ศรีละม้าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงนารี ใจรักษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา อุดมพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ละมัยวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงศิริสุข คำแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงเนตรนภา พึงน่วม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงปทมา ภูเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงณัฐสิณี อ่อนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงชาลิสา ธรรมนิธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงณัฐนรี บริบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงวรรธิดา ชุ่มคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงมนันสนันทื สองเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงมณีณัฐ เพิมพูน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงพรวนา บริบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงผลบุญ ทองมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงสุริวิภา แว่นแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงจีระวรรณ ปนธิโป
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงพิมพ์พร เสริมสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงแพรวรรณ เหล่าสีคู
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงภัทราวรรณ จันทร์วิภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงเกวลี บังศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงอธิษพร สุขแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงอภัสรา พุธมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงเสาวภาพ เนินยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงสุจิตตรา อ่อนฉำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทองมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงเนตรนภัทร กลิมน้อย

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงวรรณวิสา นาคพินิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กชายวายุ ภู่ด่าง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กชายแสงอรุณ อินอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กชายจักรพันธ์ วากยะบรร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กชายพิชัย นุ่มภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กชายจีรวัฒน์ วงค์ทองดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กชายธนากร มิงเหล็ก

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กชายอนุพงษ์ คำเคน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงอาภานันต์ ภู่จุ่ย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ งามแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงดวงกมล เหมือนเหลือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงอาภัสรา มืดขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงสุชาดา นิลแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลอยบัญดิษฐ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงญาดา ชูศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงกัญญาภัค พึงบุญ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ไพทูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงสิริพร วังทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงสุนิสา ทองขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงแพรพลอย พุ่มเปยม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ ม่วงศิลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสาะแสวง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ โสประดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงมลธิรา บัวคลี

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงนิภาพร ธงงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ พุทธลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา เหมือนนึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงอรรัมภา ฟุงสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงปยะพร บัวพิมพ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา สมพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงวิภาวดี งามแสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงนภัสสร บัวดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงอรัญญญา ฟุงสุข
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กหญิงศุจิรา ทับเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงวาสนา เปยมสุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กชายกัมปนาท สีขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงชลลดา ยะสวน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กชายณภัทรพงศ์ ด้วงเหม็น
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ หม่องต๊ะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูวงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสพกิตติชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เดือนเพ็ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กชายธนธรณ์ ทิพยศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๐๙๙

เด็กชายธนากร พิสิฐากุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กชายธีรภัทร ศรีหัวแฮ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กชายธีรเมธ ซือตรง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงนันทพร หาดแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กชายนันทวัฒน์ รบพันทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กชายพลาธิป ไฝเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงพัชชา สุขสวย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๗

เด็กชายพิตรพิบูล กืกทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงภัทรดา บุตรแวว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กชายภากร ยิมบุบผา

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กชายภานุพงษ์ ไวถาวร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กชายภูริวัฒน์ วันชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กชายมนต์ณัฐ กาญจนรัชต์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๓

เด็กชายรพีภัทร ภูสีคูณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๔

เด็กชายรัตนพล แก้วคง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงศรุตา คำแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๘

เด็กชายหัสดิน บุญเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๑๙

เด็กชายอนุชา กองหอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๐

เด็กชายอัครเดช มีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๑

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ชมชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงเพลินศิริ จันทร์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กชายเลิศวิวัฒน์ หงษ์วิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เค้ามูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงจิดารัตน์ ฟกคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กชายอาฎาภรณ์ พานโคตร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงชนินทร์ ชาบา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงชุติมา ชาบา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กชายตะวัน พรมศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กชายปยะกิต หงษ์คำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสนดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงฟาใส คูนสะหวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กชายภัทรพล แก่นการ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กชายวิทวัส ภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา หินทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ หนูจิตร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงอริญชยา อ่อนละมุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงชลดา ระภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กชายธวัชชัย ธิมาชัย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงธีรวีร์ ดาราวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กชายธีรเทพ สาโสภา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงปณิศา บุญลือ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงปานระพี บุญลือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงภัทราวดี อุดมรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กชายรพีภัทร์ ตางจงราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงรัตติยา รูปคำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายวรกาณต์ ศรีสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงสายธาร แดงทองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงสุพิชญา นวลนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กชายเมธานันท์ นวลนิล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายโกเมศ นกเต้า
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงจิตตาภา พาริหาญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

สีจันฮด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พงษ์พันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กชายภูวฤทธิ

์

เอียมบัว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงศิริมนต์ มูลหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงพรนิภา ขันแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ใจเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กชายขจรจบ ท้าวพา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

สมมุติรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงนวลอนงค์ หาญนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กชายวิทยา ท้าวพา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงสุนิสา มีน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงสุปรียา เครืองทิพย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงกมลชนก เจนวิถี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กชายจักรกฤษ ทบคลัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงฉายสิริ วิลาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงชลิตา เรืองศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กชายฐิตินันท์ นาคสุนทร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ถินนารา

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กชายพงศกร ปนแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กชายพัชรภูมิ ทวีสุข
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงวรรณวนัช พึงตาล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กชายวัฒนชัย เกตุแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงวิภาวี ทองวร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ วิชายงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กชายเจษฎาพร ศรีถาวร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา หงสศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงดวงพร กางกรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กชายธานิน เจริญสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

เกตุแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กชายพีรพงษ์ เปลียนบ่อมาตร์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กชายยศกร เอียมจันทร์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ดำรงสัตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ สิงพัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ มาลาคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กชายธนาวุฒิ สุทธิประภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กชายนำชัย วันเพ็ญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงบุญอุ้ม คุ้มตีทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงอริสา ปานมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายอัมรินทร์ ทนทาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงอาริสา เขียวต่าย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กชายกวีวัฒน์ สิงห์ทะแสน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

บุตราศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไกรนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กชายคงฤทธิ

์

ซือเขียว

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงจิตรดา อนุภาพไตรภพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงณัฐติยา มาสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กชายถิรายุ สาราช
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กชายธรรมนิตย์ โคตรหานาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กชายธีรพงษ์ พลยุทธ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กชายนันทกร แสงสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงนิลาภรณ์ พลท้าว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ มุ่งงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กชายพันธกานต์ พลท้าว
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ กอนโตน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงวิมาลา ปนงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กชายศุภโชติ จันมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เชียงงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทัพธานี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กชายอดิศร คำเคน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงอภิภา ผาลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กชายอมรทิพย์ เรืองคำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงอินทิรา จูด้วง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กชายอนวัช จันทกลม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงเพชราพร วันเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กชายอาชา ภูครองหิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กหญิงนิศานาถ พรมกุง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กชายนธี ดวงต้น
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายรัชภูมิ สุขสำราญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กชายวรรณกร ลาอำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล ลาแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ยาพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี คำแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กชายดรัสพงศ์ ปนนาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กชายนัทธพงศ์ สาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงนำเพชร หินทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๑

เด็กหญิงปยมาศ เครืองทิพย์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงภรันยา ราศรีชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กชายยงยุทธ์ ปนนาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๔

เด็กชายวัชระ พนมวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๕

เด็กชายสรยุทธ สุภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงกัณฐิกาภรณ์
ปานชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กหญิงกุสุมา สารีผล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงชนิตรา เปลืองทุกข์

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงชาลิสา อุตแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ปนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ใจดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กชายทรงวุฒิ กุลเสน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

โฉมสี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงปรียาภัทร คำสุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กชายพรรษา จานหนองเปด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กชายภาณุพงษ์ เปล่งรัศมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กชายวันชนะ สีเพา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงอาจารีย์ นวลนิล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไพเราะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงกชพร กองไตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กชายกิตติภณ ยอดอานนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงณภัสสินี สิงห์รักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สิทธิวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงณัฐริกา สงเวียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงณัฐวิภา สีแสด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงนันทิพร โพธิกมล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงวนาลี คำเขิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กหญิงศิริโสภา แสงเถือน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กชายศิวัช กองมนต์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงสิริพัดชา เชาว์ชำนาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ขลุ่ยแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงสุชญา ชัยวะนัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงสุภชา พุกยอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงสุรีมาศ คำแล่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กชายอานันทวีป ศรีดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นันทพิเชษฐกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงกชกร กำบังกาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงกฤติมา สีแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงจันทร์นิสา แสงผึง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กหญิงฉัตราวดี แซ่ซือ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพงคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กชายฐปกรณ์ ศรีกิริยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงณัชชา เพ็งสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทรัพยะเกษตริน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร คงผ่อง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เลียมทอง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุเพ็งคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กชายทนัส มานิยันต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กชายทศพล แสนประสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กชายธนโชติ ขำแช่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กชายธรรมรัฐ สุริยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงนฤมล เมืองจร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กชายนัฐภูมิ ขันตีทัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงนันธิยา ตัดใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กชายปรัชญา จามี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กชายปรเมศร์ ผายงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงปานไพลิน แก้วแกมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ ม่วงน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงพัชรมัย เจริญหุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กชายพัทธดนย์ พรหมบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กชายภูตะวัน วังคีรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทับทิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีจุมพล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กชายวิทยา สังข์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายศรัญยู มีมุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงศิรินภา ใจนาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงสิริพิชชา กองพล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงสุพรรษา นวลศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กชายอนพัทย์ บุตรรักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กชายอภิลักษณ์ กระเปาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กชายอานนท์ พรมมาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กชายอิทธิพล ยอดโพธิเขียว

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รือชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กชายเลิศชัย อยู่รักษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กชายกิตติเชษฐ์ เฮงประเสริฐ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงฉัตรชนก เพชรอำไพ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงชลธิชา กัลยาประสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กชายชัยพฤกษ์ แสนทองจี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงช่อทิพย์ จำปาคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กชายณัฐนันท์ จิมานัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงตะวัน เกษรเกษ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กชายทวิวัฒน์ สารแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กชายธนากร คำแพง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กันตุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กชายธีระโชติ เวชการ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงนลินี นำพา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กชายบุณพจน์ สอนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กชายบุณยกร เลียมทอง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงปาณิฉัตร ปนกุมภีร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีบุรินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงพรชิตา ม่วงน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงพิยดา คำเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กชายวุฒิชัย ปาผล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ฝกฝาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตุงคะศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงสุนิตา กอบธัญกิจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงอรปรียา สละ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๒

นางจุฬารัตน์ ศิลปธร
๒๐/๐๔/๒๔๙๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๓

นางบังอร ปราบวิไล
๒๔/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๔

นางพูลศรี ไชยรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๕

นางสาวภัทธิรา วจีธีรสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๖

นางอรอนงค์ ธิมา
๐๘/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๗

นางยุวดี กระป
๑๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๘

นางสาวมุกข์ ต้นพรม
๐๕/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๓๙

นางสาวพิไลพร เชือชัย

้

๒๒/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๐

นางสาววิลักขณา กันงา
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๑

นางสาวเพ็ญนภา อินรอด
๓๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๒

นางชลธิชา อิมใจ

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๓

นางหยาดพิรุณ ชูยัง
๐๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๔

นางสาวจีระภา จันนารี
๒๖/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๓ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๕

นางสาวนิตยา อินรอด
๐๑/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๖

นางสาวพัชนิดา คำสา
๑๘/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๗

นางสาวพรชนก บุญเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๘

นายสุริยา คำอ้อ
๒๐/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงทักษวดี สีนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กชายสุชัจจ์ สุขศิริ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กชายปณณพัฒน์ อานไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กชายภูมิภัทร เถียรอำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงรักชนก นาจอมทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กชายรักษ์ตระกูล เพชรภักดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ รุ่งเจริญกิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงอภัสรา สารคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญยะใบ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กชายพัชรพล กันธิยา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กหญิงชนาพร วรรณษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กหญิงพิชญ์ปรียา สุขสำราญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงศุภณิตา กำปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กหญิงสิวธร แสงเพ็ชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี บุญเรืองนาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กชายปริพัฒน์ แก่นพุชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงฐิติพร ทองมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีมาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ อินทร์ลอย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงนุกอันนา ปานใจนาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา ทองอยู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงวรรณภา เลยวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ศรสุรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนตรพลับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ ดีรักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี โชคบัณฑิต
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กชายนนท์นภัส นนทะสัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภู่สงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงสิริภัชร มาลา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงมนรดา ทาคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พูลทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขวัญมิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กชายคัมภีรพรรณ ดีรักษา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา สอนชา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กหญิงพัชรพร กำมา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงนภัส แสวงชอบ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กชายตนุภัทร ดิฐภักดีบวร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กหญิงปญทารีย์ สายบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กหญิงสุรัมภา ขานพรหม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กชายนิติวัฒน์ พึงเจริญ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กหญิงกนกพร กันชุน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภัทรีย์พีรากร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กชายมังกรทอง ศิริวัฒนาพานิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงอาริษา ศรีวสุทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ซือสัตย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กหญิงสมิตานัน หวนขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงพรณรีย์ บุญเพ็ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงศศิธร ธงภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กชายนิติธร ใสหยด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายวรวุฒิ ประภาชัยมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กชายกรณ์ รุ่งมิตรจรัสแสง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงสุทธิกมล เกษรมาลัย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กชายกิติภูมิ วงษ์นิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กชายรักชนน นาจอมทอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงกฤติยา จารเขียน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กหญิงณัฐกมล เถียรอำ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงลักษมน โสพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายวรภพ เลยวัน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กชายโสภณัฐ บัวตูม
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงชฎาภัทร กิจพินิจ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงเนตรดาว พรมเท้า
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงจาฎุภัทร มันสลุง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อัยรา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกตุพิน
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กชายชัชนันท์ ชุมทอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กชายคณิศร กงแซ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา พวงสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กชายดนัยณัฐ พวงสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กชายพลพล พึงพา

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงกรวี ราชสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กชายกฤติน อุปการ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กชายชาญชล คงจำนงค์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงวนิดา มณีโชติ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงวริทธินันท

์

ศักดิดี

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กชายปณชัย สังข์ทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กชายณภัทร รอดเหลือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กชายกัณฑ์อเนก จันทร์อุดร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๗

เด็กหญิงณิชา ไสวกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กชายชิติพัทธ์ ขำคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วมณี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กหญิงรมิตา แถมเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงสุชาดา เกษรเพ็ชร
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กหญิงปยธิดา แซ่แต้
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กชายอภิชัย สุขสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กชายปุณณพัฒน์ อานไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์สา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เจริญสุข
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กชายณัฐพล จิตดี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กชายธณาพล แคว้นดอนสิม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงพรพิมล พวงแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กชายธีรวิชญ์ ยมนา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๑

เด็กชายนันทพงศ์ แจ้งสุวรรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กชายธนเดช เกิดศิริ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กชายณฐพง
ครูประเสริฐวัฒนา ๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กชายสิริวัฒน์ โพธิจินดา

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงพริสร มาจาก
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงเมธาพร ปานคง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กชายสิรวิชญ์ จันตะเภา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงจิตติภัทรา อ่อนสอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กชายจีโน่ มูลติกะ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๐

นายภาณุวัฒน์ สิงหืไพร

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๑

นางสาวชมพูนุข ชูมลัยวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๒

นางสาวภัททิญา บุบผา
๓๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๓

นางสาวบุษรา จันผ่อง

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๔

นายดำรงศักดิ

์

ขำสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงวรรณภา สุริวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กชายอนุชา ศรีอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงชนม์นิภา เขาคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กชายไอริณ แพขันทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กชายกฤตภาส โพธิอ่อง

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงสายชลธิชา แตงร่ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีมหาโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายคมกฤษ รามณี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กชายธัญญาพร เอียมต่อ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ วากยะบรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กชายบุรพล เชือฉิม

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงพัชรพรรณ เอการัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงมาริตา ทองเชือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กหญิงชลธิชา แสงจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงอภิวัน ทองรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงณัฐริกา ต่วนชะเอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงภัทรพร แย้มวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กชายวรเมธ พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กชายภูริ ภู่มณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กชายนชานนท์ สิงหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กชายศตวรรษ จันทร์ขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กชายอนพัช บุตรทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เชาว์กลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กชายประกฤษฎ์ พุขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงธนพร แสงมุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาสินพร้อม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงวรินธร เพ็ชรงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงภูมิรินทร์ สุขเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กชายธันย์ธรณ์ สำราญพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หนึงฤทัย

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา นิลสนธิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา สอนรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงนิตยา สุขสำราญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กชายนที บุระเนตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ราชสุธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงสิริกัญญา กุลบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงประภาพร ศรีทรงเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงภัทรลดา ลิขิตสุขเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กชายปณณธร อินทร์สวาท
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงสุวิมล หอมโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงอภิสรา สุขเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงจิตรทิวา แหลมหลัก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงอทิตญา วันตะโคตร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กหญิงผุสรา อุตติน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงศุภธิดา คุ้มแผน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กชายวรุตม์ ภักดิคุโน

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ตุ่นบัว
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กชายชัชวาล จำปาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กชายปรีชา บุญชืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กชายชรินรัตน์ แสงศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงวรพร อินทโชติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงรัตนพร สุขเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กชายชัยพฤกษ พฤกษาเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กชายคัมภีร์ ชินโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญสมวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กชายกฤษกร คะชา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรียันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กชายอำนวย คำพารัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สอนพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงณัฐพร แจ่มใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กชายศรเพชร ตรงจิตต์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ลิมมณี

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีหานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วรนาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงปารดา จากผา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงอภิชญา จันทะคล้อย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงมัณฑิตา เกนขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กชายพงศกร พึงเพชร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กชายสัณหณัฐ นรพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กชายสถาพร บุญสันเทียะ
๒๐/๒๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กชายศักดิภูรินทร์

์

ศรีบรรเทา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงปนัดดา สีนาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงเกวลิน โตเกิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงณิชณัชชา บุญรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กชายสุวัฒน์ อุดมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กชายวีรพล ชัยศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กชายเทียนชัย จำนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กชายศตวรรษ อินทร์สุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กชายสหชัย น่วมโต
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กชายสรวิทญ์ มุ้งทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงกัญจนพร บุญเกิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา มะธุโป
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงชลธิชา พูลถม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงณัฐณพิน สำราญพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงมัณฑณา ถาวรชาติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กหญิงลออรัตน์ มณฑาทิพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กชายศุภวัตร พูลภิรมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นาคเวียง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กชายภูริภัทร ดีสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กชายบุญนานนท์ วงศ์เพียร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กชายศิลปชัย ธงภักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงชลิสา ปราโมทย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงธัญพิมล อนุไพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงศุภธิดา คุ้มเทียง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงพิชชาพร จงจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงพิชชาภา จงจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กชายชยณัฐ เหล็กแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กชายธรรมนูญ เตโชพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กชายมงคล แจ่มใจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สร้อยสา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปานเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กหญิงธนัญญา พงษ์เสมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กหญิงอภิญญา พงษ์สุวรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กชายวิทวัช ศรีบรรเทา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงมธุรส ชุมเสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงเนตรชนก หาญละคร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กชายไกรวิชญ์ ใจยง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กชายสรสิทธิ

์

แสงแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กชายพลพีรพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงภัณฑิรา นิมเจริญ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กชายนฤเบศร์ มันต่าย

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กชายนวพล ทองใบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ เคนสิลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงกีรติ จันแก้ว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา เหล็กเข้ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงรชินันท์ ข่มอารมณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์
จันทร์เสม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงพรลภัส มุทาพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีมูลชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงณัฐพร จันจำรูญ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงเณศรา บุญไพโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงพัชราภา แองจีสโตน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงศศิธร สิมมาเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงกิตติยา พิมพ์โคตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงสิรภัทร ชินขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงสิรภัทร สุ่มน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กหญิงนฤภร ทองสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงมินตรา สุขแจ่ม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐญาดา ซือสัตย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงปยาพัชร พุฒจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขแจ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กชายสรวิศ สุขอำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงอริสศรา สุขเขียว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กชายจิรายุส ทองสา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพชรรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กชายภราดร แก้วดวงดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กชายกุลกิตติ กงษบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กชายชัยศิริ สมสอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สร้อยสงิม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองกำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กชายอัครเดช บุญยง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กชายพัสกร มธุโป

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กชายวรากร สังวรลิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กชายกฤษฎา สะทองรอด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กชายณัฐพล เทียนนาวา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ใจศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กชายปรัชญา ทวีสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงอรปรียา ศิลปเสริฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมหนู
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงนัยนา ดีมีชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงญาณิน เอืองไชยสงค์

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กชายณัฐพล พันธ์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภูมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงสุดใจ ปราบนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงสุชาดา โชคชยันต์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๐

นางสิวิลัย แสงเพ็ชร
๐๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๑

นายมงคล นนท์ขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๒

นายนิรุช พัวปอง

้

๐๒/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๓

นางเจนจิรา พัวปอง

้

๒๙/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๔

นางอุษาวดี พูลยอด
๐๓/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๕

ว่าทีร้อยตรีหญิงยุวภา

่

พันนุรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๖

นางสาวนภาลัย ผลอาหาร
๒๔/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ โกยขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กชายกฤษฎา สาแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงสายธาร กลินประทุม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงปรัชญา สายสุวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กชายองอาจ อินทรีย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กชายอนันต์ บุญเพ็ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กชายนนท์ธวัช ทับทิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กชายภูวดล วิจิตโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กชายนครินทร์ ศรีดาวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กชายชานนท์ พิพัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่รอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กชายเอกชัย ทองนิตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงพวงผกา เพ็ชรพวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ภาลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กชายสมทบ แก้วดวงใน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กชายศรัณย์ เนียมนิยม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กชายชาญณรงค์ ดีบริสุทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกล่อม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา พุ่มผักแว่น
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อมฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงตวงพร วิโรจน์นพรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงธันยพร พิพัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงนริศรา พงษ์ศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กชายดลยวัต เวฬุวนารักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ แปนอำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กชายพุฒิชัย โชคใจดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กชายกชนันท์ หาญวังม่วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สิงห์คำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุ่มผักแว่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กชายสิทธิชัย โกยขุนทด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ กอพรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กชายก้องภพ ดอนไพสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กชายอนนต์ ทองนิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยสีดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กชายธัญวิชญ์ ยศสมบัติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงชุติมา ผงยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงวรัญญา ทองนิตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงรัศมี คำปะทิก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กชายทรงพล พะเทพ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีดาวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

แก้วต๊ะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เกทะโล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กชายอานัณย์ แสงสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๒ / ๔๐๑
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พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา อยู่รอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงจิตรลดา เต็มทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๒

นางถนอม คงชาตรี
๒๗/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๓

นางธารทิพย์ เทียงแก้ว

่

๑๐/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๔

นางสายฝน โกหนองแวง
๐๙/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๕

นางศุฐิษา สอนศิลป
๒๕/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๖

นายวิชาญ วิสาระโภชน์
๐๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๗

นางสาวนพิษฐา ท้าวดี
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๘

นางสาวมานิตา ดาโส
๑๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๖๙

นายวรภพ ต้ายไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๐

นายสนัน

่

โกหนองแวง
๐๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๑

นางสาวศิรินทรา บุประปา
๑๙/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๒

นางสาวขนิษฐา เทียงลาด

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๓

นางสาวจุฑารัตน์ มาแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๔

นายวิศรุต ตะกรุดแจ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กชายทองดี ภู่เจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กชายประดิษฐ์ ก่องนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กชายกฤษฎา พักตรใส
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กชายพีรภัทร บุญสอาด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กชายชัยพร กว้างขวาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ กองภาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กชายพีรพล กองภาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กชายธีรโชติ สีหาบุตรโต
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงสุภชา พวงพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงวิยดา เรืองศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงปภาวี โพธิทัย

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงธราธร สินสร้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กชายณัฐภัทร พูดคล่อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กชายกีรติ นาสิงเตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กชายปฎิภาณ วงษ์มณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

ราชโสม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กชายวิวัฒน์ วรขันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กชายธนดล รามนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กชายธนบดี คำผง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กชายราเมศ ดีบัวภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๓ / ๔๐๑
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พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กชายเพชรรัตน์ คุณเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กชายนพรัตน์ คุณเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กชายกฤษดา ดีสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กชายต้นพญา พญาวราปญ

๒๔/๒๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กชายชนแดน ศิริสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กชายเฉลิมพร โฉมบุญมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กชายณัฐกรณ์ จันใด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กชายพุทธคุณ กลำประสาท
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา แสนเภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงอลิสา ศรีไสล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงนฤมล สิริโอฬารกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แจ่มทองหลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงนำฝน อิทธิมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงพรพิมล แสงใสแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงศิรินทรา โพธิหอม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ข้องนอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กชายพัชรพล มีศิลป
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กชายปรีชา พาสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กชายธีระพงศ์ มุ่งกองกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กชายสุรเทพ สุภะวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชมวะนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ สายการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กชายณัฎฐ์สิทธิ

์

วงษ์เกลียง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กชายจีรชาติ สายบัวทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กชายนพรัตน์ พุททรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กชายอภิชิต ศรีผึง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กชายฤทธา หมืนหาญ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กชายธนินท์ นิลพงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กชายชัยมงคล พงษ์เพชร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เบ็ดสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กชายธีรภัทร พันพฤกษ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายธีระพล ปะวะเสนัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กชายจิรเดช สายบัวทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มีศิลป
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กหญิงหงษ์หยก กลินสุคนธ์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๔ / ๔๐๑
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พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงพุ่มตะวัน คำมูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุสาคร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงโชษิตา ศรีจันทะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงอัมภาวรรณ์ เปยนุ่น
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กหญิงมนัญชญา คำก่อ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กหญิงบุษยา มากถี

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กหญิงกมลพรรณ สุรเทศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงวรันยา โทนมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงสุภาวิดา คำจวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงวรรณณิภา ห่อระหัด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงวิราศินีย์ อุ่นธง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ช่างไชย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงนริศรา ฉิวภิรมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีอุดม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ หัสดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงพีรดา พรมชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุขสานต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงวริศรา ผุดผ่อง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงปณิดา สารีกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงชนิกา แก้วโมง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ แสงหา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงพิชญา เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงปยาพัทร พิมมะสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงณัฐกมล พระธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงศิรประภา โพธิมี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงภัทธวดี วิไลลักษณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

ผิวผ่อง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กชายธนภัทร ดีบัวภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กชายรวิดนัย ด้วงโสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กชายเจษฎา ฉิมขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กชายรัชพล จินะโกฏิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ สายบุญคู
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กชายกิตติภพ ทะชัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กชายก้องเกียรติ สืบเชือ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กชายปยะพงษ์ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๕ / ๔๐๑

้
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พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กชายต้นกล้า พญาวราปญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กชายพาทิศ แสงเรืองนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กชายนิพัทธ์ เหมือนแพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กชายศราวุฒิ กันหลง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กชายจาตุรนต์ พิพิธ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กชายประโชค บุญสายยัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร พูนศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กชายจักรพงษ์ ตาลต้น
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กชายประสิทธิ

์

แสงทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กชายไชยภัทร งามดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โพธิศิริเจริญวงศ์

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กชายธีรภัทร คล้ายมอญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ญาติจำรูญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิหอม

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กชายจักรพงศ์ เกทลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กชายนรบดินทร์ คุณเคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กชายจักรพรรณ ตาลต้น
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กชายณัฐพล ราชโสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กชายธนกฤต แดงแย้ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กชายพัชรพล คิโนชิตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กชายธีปกรณ์ อนันตพัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กชายต้นฤดู ปญญามัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กชายอธิวัฒน์ ล้านคำแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กชายพัทธดนย์ เพชรสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กชายดิลก พงษ์พันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กชายชัยพฤษ พุ่มสงวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กชายบรรหาร หิงสาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงณัฐปาณี จากโคกสูง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงแพรพรรณ แสงวิชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงพิชชาภา อารมณ์ดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สีทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์หวด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๗

เด็กหญิงอพินญา โสดา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงปยธิดา คงราษฎร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประกอบธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๖ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงสุพัตรา นาพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงเนตรดาว พรมลิบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงอมรินทร์ ลาดใต้
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงวรัญญา ทามาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงนันท์สินี หงษ์ลอยลม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงกัลยาณี เฉือยสูงเนิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงจินนิภา ภูงามตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขันเคลือบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงกรณิกา ศรีสุรินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงนภัคปภา โสมกา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์สีดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงณัฐยาดา ยังวุฒิกูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงปณณพร มะโนทน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงดนิตา นนทะสัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงวริษฐา ควรเรียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กชายวันเฉลิม ขุมทรัพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กชายบวรวิทย์ คำผง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กชายบุริศร์ บุญเจิด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายศรราม บุญก่อน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กชายณัฐพนธ์ เครือวัน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กชายพงศภัค พรมชัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กชายวิภพ อ่วมเชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กชายสหรัฐ น้อยคำมี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กชายวสัน คล้ายมอญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กชายก้องภพ รอดเฉลิม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กชายกมล อนันตะพัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กชายอธิภัทร ทองแสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กชายธนากร แสนเภา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กชายพีระพงษ์ แก้วดวงใน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงอัยรดา ศรทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงสิตานัน ทองคำพงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา ประสงค์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กหญิงภาพิมล คำสุข
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงณิชา นาคแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กชายนันทชัย หนูรอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๗ / ๔๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กชายอำพล เอียมสอาด

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กชายเมธา หย่อนรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กชายนัฐพล ชำนาญแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กชายจักรกฤษ วิหารธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กชายเนติภูมิ แจ้งไล้
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กชายมงกตรัต ศรีราชฎร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กชายภูวดล บรรดาสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กชายวรภัทร พิมเสือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กชายวัชรากร คำมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กชายธันวา มาทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กชายณัฐพล ภิระคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กชายอธิพงศ์ สมพงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงนภสร พิมเสือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ วัดวาป
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ตรีสูน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน สงวนใจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงอนรรฆ ปูทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กชายสุเมธ วงษ์แก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กชายธวัชชัย สีเสน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กชายรพีภัทร มาวัง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กชายพีรภาส เย็นฉำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงจิณห์นิภา สำสาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงจิดาภา ปทมะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กชายจิรทีปต์ แรมไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กชายชราวุฒิ มะลานวล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงนิดติยา ไขอ่อน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงปนัดดา คบสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กชายปภาวิชญ์ ศรีสวาท
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กชายพงศกร เหล็กเพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา แผลงสะกา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กชายวัฒนพงษ์ เพชรสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กชายวีระภาพ ชัยเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

คลังระหัด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ชัยเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กชายทยากร วงค์ละคร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๘ / ๔๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กชายทิวากร มีจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กชายธนวัต คนเลียบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงนิชา ดวงศรีแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงนิศาชล อ่อนน้อม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ไชยผง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงพัชนิชา เกตุพุด
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ อุสาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงวริษา พูนสุวรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กชายสมพงษ์ ไขทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา แสงกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กชายเทียนชัย ลานสมบัตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กชายกิจติศักดิ

์

ติงสะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงจิดาภา นารา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กชายนัทธพงศ์ นวลงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงมีนา ทองย้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กชายวงศธร เอือสลุง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ด้วงแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงแพรวรุ่ง บัวอุบล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีจันทร์แปลง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กชายธันวา ขวาไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กชายนฤเทพ วิจิตรจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กชายปฏิวัติ อักษรวุฒิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กชายพรหมพิริยะ เลียมตะคุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กชายพิชุตม์ เมตตาจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงภิญญดา แคชัยภูมิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กชายวรท บุญจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กชายวสุธร ชาญธนู
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กชายวสุพล ชาญธนู
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงวิชานันท์ ศรีทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กชายศุภกร ท่าโพนทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงเกวลิน เมตตาจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กชายกมล หาญชนะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มิเถาวัลย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงจันจิรา โลหะเวช
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงดวงกมล ไทยทวี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖๙ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงธันยพร สุนทรเมธี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงธีริศรา แสงสิทธิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กชายนวพล แม้นพยัคฆ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงบุษบงกช ชอุ้มเกตุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กชายปรเมศวร์ เคนนิคม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงพรญาณี สมีพวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กชายพิทักษ์ ชาลีชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงพีรดา แก้วกำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กชายพีรภัทร ทัดสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กชายภูวนาท หาไม้
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กชายศรายุทธ ดิดขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

เบาสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จันทวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กชายเหมวิทย์ เสน่ห์บุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงกมลชนก เผียดนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงชลิตา ระวังไชยสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงชุติมา ระวังไชยสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร รุ่งวิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ซารัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงณัฐกัญญา ชมสีสด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กชายณัฐพล พลกนิตย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงณิญาภรณ์ หาไม้
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กชายธนกฤต บุญเมฆ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กชายธิตินนท์ คุณทะวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กชายธีรภัทร เวียนสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงปภาดา ผลจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงพรนภา พรามจร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงรมิตา บัวชา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กชายวายุ แดงนาเพียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงวารุณี สุจริต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงศรีสุดาพร อนันต์สลุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ขุนลาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงสุณิสา หินสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงอรปรียา เถาโคตรศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  
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พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงอรอุมา หาญชนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงอารัญญา แก้วกำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงกิตติยา แวงชัยภูมิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ แดงนาเพียง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ หงษ์สกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงประกายดาว เคนนิคม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงพิมยาณี เวียนสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ เบียกระโทก

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กชายวรายุทร์ แจ่มแจ้ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงสมบูรณ์ ชำนาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงสิรินธร ห้องศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงหฤทัย ละออง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กชายกฤษดา วินทะชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เผ่าฉนวน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กชายธนากร ทิพยวัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กชายธวัชชัย โพธิจักร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงธันยพร ประมาณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายรัตนพล หินสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา วิเชียรพัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สุจริต
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงวิภา เมตตาจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มิเถาวัลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงอรยา ชาโสนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๓

เด็กชายเกริกไกร พุกคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงธิดาพร อ่างศิลัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กชายนลิน ชนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงศรัญญา พืนดอนเค็ง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงสุชานันท์ หินสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงอภิญญา รวดเร็ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงใจภักดิ

์

สืบเทพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กชายกฤษณะ เรืองศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กชายณัฐภูมินทร์ เบ้าลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กชายปฏิภาณ เคลือบสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงปรารถนา สุขสัจจี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กชายพงศภัค เดือนกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงสมฤทัย อินทะชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงอุไรรักษ์ ทิพย์อาภรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงธัญชนก วังแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงพัชรวรรณ ชัยยะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กชายเจตน์นิพัทธ์ ศรีสง่า
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงเอมมิกา พรมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงโสภา ศิริจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขาม วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กชายปญญา ศิริจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงภัทราวดี ปานาลาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กชายภานุพงศ์ แซ่ว่าง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กชายราชินทร์ ทองสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงลลิตา เคนบ้านเปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงศิริเบญจพร ภู่กลัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงเทียมทิพย์ ศรีจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีหมอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงขวัญชนก บุขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงชนากาญย์ บัวทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงธนกร สารางาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กชายธนกฤต ศิริจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงธนารัตน์ เอียมคำ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงนิรชา ระยับศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงประนมพร ชัยยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงปยธิดา ชุนขุนทด
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๒๙๙๙

เด็กชายพงศกร นิมสังข์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เมืองแพน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กชายศิลา โสดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงศุภิสรา แดนชัยภูมิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงอธิชา ทรัพย์สกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กชายโสฬส ชูจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กชายชนะพงศ์ ดีแซง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กชายณัฐนันท์ อ่อนอ้วน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี ศิริจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ใยคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กชายธันยภัทร ผ่านพินิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ร่องจิก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ นามแสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กชายภาคภูมิ ศรีทร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงศรินยา จันทร์เสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กชายสิทธิชาติ ช่างทองคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา ใบขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา ถินทับไทย

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผ่านพินิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เผ่าพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๑๙

เด็กชายจีรภัทร ชะงอรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเปยม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กหญิงพรกมล พรหมสีทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กชายพัชรพงษ์ หร่ายขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กชายวรพล ปานจุ้ยพะเนาว์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงวิภาดา วงค์พุทธะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ ทองสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงกีรตินันท์ เผ่าพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๗

เด็กชายณัฐพนธ์ แพลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กชายพนัสบดี คำมาลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๒๙

เด็กชายภีรภัทร นาคประสม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กชายอัคคเดช อินทชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ฟาบัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๒

เด็กชายธีรภัทร เวียงวิเศษ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กชายพลชณะ สารสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กชายสิริราช คำเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กชายเปรมินทร์ นิรกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อนุภาพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กชายชัชพงศ์ ตรีกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กชายตะวัน เสียงใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กชายทรงพล กระต่ายจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๐

เด็กชายธันวา หันจางสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๑

เด็กชายนันทภพ ปนช้าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๒

เด็กชายปฏิภาน แสงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กชายภัทรดนัย เวียงวิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงวรัญยา พันชมภู
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๓ / ๔๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กชายอาทิตย์ สุมังเกษตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ งีสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

นิลผาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีวงษ์แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๔๙

เด็กชายรัชนาท รักชาติไทย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กชายสรรพวิท ทองนาค
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กหญิงเพชรมณี นันโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

อินทสร้อย
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๓

เด็กชายทัตธน ปนเจริญ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงฐิติวรรณ ลาสัมพันธ์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กชายสรรพวิท ทองนาค ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดร่องหอย  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงปวีณา ชอบมะรัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงพรไพลิน ชอบใจ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงลูกปลา ชอบช้าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กหญิงกซกร บุตธิจักร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กชายธีรภัทร ฟูบุญมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กหญิงประภาสิริ หนูฉำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กหญิงวณิดา พาชมโฉม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กหญิงวรพรรณ คำวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงสุดา แก้วศรสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กชายชัชวาล เสือโต
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พลแสน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เปยนุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงปนัดดา บุปผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงรยา อิติปโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กชายอนพัทย์ ตันติวุฒิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กชายธนกร วรสินา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติธรรม วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงกนกวลัย บุญเอนก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ ไพบูลย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ขุนทิพย์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กชายธนกร ดีผิว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กชายธัญกร เพ็ชรกล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อำนาจช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กหญิงพัชราภา สุขไพบูลย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา คูณขุนทด
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๔ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กชายวรัญู พลภู
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงแก้วตา ประกอบแสง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ชูชัยมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ชืนนอก

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กหญิงกิตติยากรณ์ จันทา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ ชืนนอก

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กชายกนกพล หึกขุนทด ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กชายปภาวิชญ์ จิววิเศษ

๋

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กชายกิติคุณ แจ้งสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กชายธีรพงศ์ จันทร์ประสาท
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กชายสุธิมนต์ สิทธิหาญ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กหญิงศศินิภา ศรีอ่อน ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงฐิติมา นามวงค์
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กหญิงปุณยาพร เกิดศรี
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงเติมรัก ศรีพลกรัง ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กหญิงสิริยากร นวนพา ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กชายธนภัทร วิริยะศาลชัย
๑๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กชายภูวนัย ไตรรงค์
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ คลาพิมาย
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กชายธนาวุฒิ สนกันหา ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กชายทรงพล มีสวัสดิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กชายนพฎล สนกันหา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กชายวัชรพล นงลักษณ์
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สมโสม
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กชายสิทธิเดช อิมสมภาร

่

๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงจุฑามณี นามบุญเรือง
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงผกามาริน ศรีสุภาพ
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงสุกฤตา แก้วประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ยันตะคุ
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงกนกพร แจ้งสันเทียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ ภู่คง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กหญิงรวีทิพย์ คูณขุนทด ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงปนัสยา ปราบราย ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงกัลยา มัทจิต
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คงชาตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กหญิงภาวินี จันทร์เจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กชายธนากร ชะนะ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๘

เด็กชายเอกวัฒน์ ปราณีตรัมย์
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เลิงลา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ หึกขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายณัฐพร บุตรทา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโคตร
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

เกิดศรี ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๔

เด็กหญิงวัชรินทร์ บุญรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๕

เด็กหญิงยูเรนัส บุญขุน
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญแตง
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๗

เด็กชายวายุ ชอบสอาด ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๘

เด็กชายอภิชาติ เบาสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๒๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ภู่คง
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๐

เด็กชายธนดล ก๋องปู

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๑

เด็กชายนิยมชัย วักไธสง
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงศลิษา ปกสันเทียะ ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงอริสา ชะนะ
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กหญิงสุภัชา แก้วหัสดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ยันตะคุ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงพรลภัส ไตรรงค์
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กชายจารุพงศ์ หอมหวาน
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กชายอำพล วังคำ
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงวรพรรณ พิชนะชน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงนันทณา ยอดทอง
๓๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงนฤมล ทองอยู่
๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงทักษพร พระวงษ์
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงพรอนงค์ ช่อประดับ
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กหญิงวันดี คำตรง
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงพันธิภา คำภูเขียว
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๖

นางประไพพร ผลประดิษฐ์
๒๖/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๗

นางสาวอนุรักษ์ กุญแจทอง
๑๙/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๘

นางสาวอำภา ฤาชา
๕/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กชายปกรณ์ ทังสุภูติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ อุดจัตุรัส
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๑

เด็กชายณัฐพล งิวงาม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงอังศุมาสี บูชนะบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กชายชยานันท์ จินพลแสน

้

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้ววนาราม
 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงธรรมพร ขุนการินทร์
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงพาขวัญ ลุณวงค์
๒๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ อิมขำ

่

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้ววนาราม
 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กชายชัยชนะ บุตรทอง
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กชายทวีวุฒิ เกตุแก้ว
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กชายพงศ์วรดนย์ มูลบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กชายวิชญ์วิสิฐ มนกุกา
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กชายจิรัฐติพงศ์ ยืนสุข ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กชายณัฐพล คงสมรส
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงอารยา อัคคะจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงวันวิสา สีอุดม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กหญิงวริศรา คำวงค์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงเพชรลดา วงษ์ใจ
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๗
เด็กหญิงพรรณแพรวา

สิงห์ชัย
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงสิริวรรณ เสือเฮง
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงนิชา แก้วแดง
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กชายจักรกฤษ สุขเกษม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กชายญาณเทพ ปาร์มวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กชายกฤษฏี สมทอง
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กชายเกษมศักดิ

์

สอนง่าย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กชายณัฐปรีชา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้ววนาราม
 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กชายนราดล ถ้วยทอง ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กชายธนากร ผาสุก ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญส่งธรรม
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กชายภัทรภูมิ ผมงาม
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กหญิงสุชัญญา ช่วยสงค์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กหญิงพัชรา สายตรี
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาตร
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงลีลาวดี เหล่าทองสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปนทะวา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงเมธิตา มีทองคำ
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงวายุภักษ์ ศรีสูงเนิน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เชือ

้

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้ววนาราม
 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กชายอนันต์ ชัยนาม
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กชายกฤษฏา เรือนจันทร์
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กชายสงกรานต์ สีหากุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ภูมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๓

เด็กชายพัทธรพงษ์ เพิมพูม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กชายคมกฤษ ถานันดร ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กชายนนทกร แก้วแดง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงพิจิตร กลางท่าไค่ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กหญิงสุธินันท์ คำแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินทร์สม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กหญิงนันทิดา มังกรทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กหญิงสุปราณี ทามี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงชลิฎา ห่อนาค
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กชายกันตศักดิ

์

ศรีสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กชายรัตพล ออมสิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กชายวทัญู เพียรกิจนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กชายอนุชา เพชรสุภาพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กชายณัฐพล แสงตา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงกิตติมา ชาดารา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงวรรรณรดา ปาร์มวงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงสลินทิพย์ เก้าสกุล

๒๕./๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กหญิงสุพรรณษา อัคคะจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงณัฐยา ปนทะวาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญแจ่ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กชายธีรพงศ์ อัคคะจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖.

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กชายศักรินทร์ พุทสอน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กชายรณพัฒน์ ทองเผือก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กชายธนพล แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กหญิงช่อทิพย์ หานัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงจิดาภา พวงสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงกรกช ทองสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กชายสหฤทธิ

์

สุขแจ่ม
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กชายไชยรัตน์ ราศี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ กลินจัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กชายสุริยา สุขจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงธารารัตน์ บุญหินทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงกชกร ทองสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กชายจิรัฐติพงค์ ยืนสุข
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กชายชัยชนะ บุตรทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงชาลินี พุธสอน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กชายณัฐพล คงสมรส
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงณิชา แก้วแดง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กหญิงธรรมพร ขุนการินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กชายพงศ์วรดนย์ มูลบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๓
เด็กหญิงพรรณแพรวา

สิงห์ชัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ด้วงสี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กหญิงวริศรา คำวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงวันวิสา สีอุดม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กชายวิชญ์วิสิฐ มนกุกา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงสิริวรรณ เสือเฮง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กหญิงอารยา อัคคะจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กหญิงเพชรลดา วงษ์ใจ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กชายชยานันท์ จันพลแสน

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงช่อทิพย์ หานัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กชายรณพัฒน์ ทองเผือก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กชายปกรณ์ ทังสุภูติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ววนาราม

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กชายชิติพัทธ์ ดีสอาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กชายธนโชติ แก่นเกลียง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กชายธนกฤต เกษี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๔๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

วิเลิศ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กชายวีระพล สันขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กชายสถาพร น้อยจัตุรัส
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงเกตุมณี กมลไทย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พิงเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีนวล
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงนภัสรพี คำผาย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กหญิงปริยฉัตร สุปญญา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา พันธ์ศรี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงสุนิสา ชำนาญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงนิภาพร องอาจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กหญิงพรรทิภา ก้งซุย
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กหญิงดวงฤทัย ชัยมงคล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กชายอภิชาติ อาจคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กชายชนกานต์ แก้วสา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กชายราชัน วงษ์ไชยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์เสน่หา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กชายอภิวิชญ์ สีแรด
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมราช
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พาโนนเขวา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงปริชญา จันทะคุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงพรรมษา เถาสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๒
เด็กหญิงศิรินทร์ญาภา

ภาภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงขวัญข้าว ภูแข่งหมอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กหญิงชลดา พงษ์สะพัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กหญิงเวธกา บัวดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กหญิงเกสรา สนุ่นดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงสาธิตา ยิมณรงค์

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงอนัญญา บำรุงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ คำสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กชายจิรายุส จันทร์ชู
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กชายกรวิชญ์ พรมดวงสี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กชายสหรัถ สำเริง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กชายก้องภพ แผลงศาสตรา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กชายนิรันดร กลำเกลียง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ วงษ์ถูเขียว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กชายร้อยตะวัน คนขยัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กชายเกียรตินันท์ โกทัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กชายนวพล การสุวรรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กชายตะวัน พิลาโสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กชายณัฐนันท์ บริรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กชายฉัทปนัย เจือจุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กชายฐิตินันท์ บูญชะมาตร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กชายบารมี แก่นเกลียง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงวาสนา อัลทชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงกาญจนา เครือบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมดวงศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงทอฟา พรมดวงสี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แสนแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงกนกลักษณ์ มองเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธะนะศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กหญิงธนิตา พลโยธา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๒

เด็กหญิงพรญาณี สีแรด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กหญิงปนัดดา สุ่มมาตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๔

เด็กชายชิษณุชา บุญชะมาตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กชายจตุรานนท์ คำผาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กชายธีรภัทร กรุณา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ แก่นสงสัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงชญานี ช่างไถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กหญิงปยฉัตร อ่องชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก่อสัตว์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กชายเกียรติภูมิ แสวงพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กชายจารุวัฒน์ สุขสม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อำพิมพ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กชายธีรพล วงษ์ประกรคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กชายปฏพี สุดโลก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กชายพลวัติ คำหล่อ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กชายวรากร ศึกษามารถ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กชายวรายุส ศึกษามรถ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กชายสิรภพ คุยเพียภูมิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กชายสุริยะ ประธะธัมเม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พรสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา พิมภานิล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงญาณิศา ดุลยะลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงณัฐริกา เสมาเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พูลโพชน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงพรธิดา สุปญญา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงไพลิน แก้วสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงสุนิชา แก้วสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงบุษราคัม โคตรทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กหญิงธัญพร คลังเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กชายธนา สังข์ทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กหญิงจิรายุ จันทะบุดดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๔

เด็กชายชินวัฒน์ ด่านกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๕

เด็กชายสุรวุฒิ ทีภูเวียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๖

เด็กชายจักรกฤษ จันทร์ขาว
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๗

เด็กชายณัฐศักดิ

์

หาญรบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๘

เด็กชายนำชัย ศิริบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๓๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ ประสมสิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยุงสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา พูลโพชน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงพกาวรรณ ขวัญเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงพรวลัย ขวัญเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กิจธิสี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๕

เด็กชายศุภกิจ แสนตระกูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๖

เด็กชายญาณวิชญ์ ทะนุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๗

เด็กชายธนภูมิ เกษี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๘

เด็กชายเสกสันต์ บุญมาชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๔๙

เด็กชายวรมินทร์ สารไกรกร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ อนุมาตย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๑

เด็กชายพิชิต ดีสอาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สารพิษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๓

เด็กชายภูธเนตร มูลลาภ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๔

เด็กหญิงพัชรี ฉิมพลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๕

เด็กหญิงพรรณนิพา วิเศษสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงอาภัสรา เพชรชารี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปนบุบผา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๘

เด็กหญิงหัทยา กลำเกลิง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๕๙

เด็กชายธนาภรณ์ ประสมสิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๒ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๐

เด็กชายนัทธพงศ์ จันทร์ชุ่ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงสุพรรณี บุญเกิด
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๒

เด็กหญิงณัฐพร หินลาด
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๓

นายกรัศนัย นวลพระเนาว์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๔

เด็กชายกฤติพงษ์ ทัดนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประกอบกิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๖

เด็กชายนริศวร์ ตะใบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๗

เด็กชายบวรวิชญ์ จันทะคีรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๘

เด็กชายพงศกร สกุลวา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๖๙

เด็กชายพงศ์เทพ กันยาประสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๐

เด็กชายมนตรี บุ้งทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทองวิทย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงเยาวเรศ บุญโสภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๓

เด็กชายธนดล วังคีรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๔

เด็กชายธันวา ภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๕

เด็กหญิงสมหญิง กวนชาบัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๖

เด็กชายอธิพงศ์ ปญญาประสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๗

เด็กหญิงเกตุศรินทร์ สุวรรณ์ศร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๘

เด็กชายเดชานนท์ ลีเจ้ยวาระ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๗๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญเขต
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๑

เด็กชายชิตดนัย บุญทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๒

เด็กหญิงณปพร ปานฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๓

เด็กหญิงณปภา ปานฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๔

เด็กชายธนกฤต หาญรัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๕

เด็กชายธำรงค์ แดงจันทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๖

เด็กชายพงศกร โพธิแก้ว

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๗

เด็กชายพันธนากร จันทร์โพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงพิชชาวีร์ แสงน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๘๙

เด็กชายภควัต แก้วเบาะคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงมานิตา แก้ววังอ้อ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๑

เด็กชายรพีภัทร เพ็ชรพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๒

เด็กชายวรากร อันดาสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วมะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๔

เด็กชายอรรถพร หล้าสุด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๓ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๕

เด็กชายเจษฎา พลแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๖

เด็กหญิงกัลลญาณี ไตรยพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๗

เด็กชายต่อศักดิ

์

มณีนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๘

เด็กชายธนาธิป จันอาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร เกินสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๐

เด็กชายนพพล เจริญชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๑

เด็กหญิงนันทิพา ปานเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๒
เด็กหญิงประกายทอง

แก้วแจ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๓

เด็กชายปริญญา อยู่ยังยืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงปานดวงใจ พรหมทรงศร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๕

เด็กหญิงวนิษา พรมเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๖

เด็กหญิงสุธามณี มีศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๗

เด็กหญิงสุนิศา กัลยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๘

เด็กหญิงเจนจิรา ก้อนนาค
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงจิรวรรณ โทนเพชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๐

เด็กชายชัยมงคล ผุยมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๑

เด็กชายธนา แสงสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๒

เด็กชายธีรชัย ดอกสร้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงนราวัลย์ จันทร์พิทักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงรุ่งนภา นนทโคต
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๕

เด็กชายรุ่งศักดิกวี

์

บุ้งจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงอารียา สานมะโน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๗

เด็กชายอิทธิพล กันยาประสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กชายเดโชชัย ผดุงสัตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กชายเตชสิทธิ

์

กันยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๐

เด็กหญิงจิราพัชร มหาโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กชายนิวัฒน์ ชืนพรม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ขำเรืองศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กชายวัฒนชัย เกียผึง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรปลาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงธิดา จันททิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กชายจักรพงษ์ สิงห์อำพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กชายจิรายุทธ ตังใจ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ แก้วเพิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กชายณรงค์เดช มะโนปา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

เพียผาบ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภาทิพย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กชายทานุ ไชทิง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กชายธนปพน อัศวลาภ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงธัญญา ทองส้าน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร หลำสกุล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กชายธีรวัฒน์ โภคา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กชายนพรัตน์ สัตวาที
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กหญิงนภัสกร ทุมอาจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ กิงวิชิต

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๐

เด็กหญิงนิรัชพร อนุรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กชายปรเมธ สายโสภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กชายปรเมศร์ เพ็งอ่วม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กชายปณณวิชญ์ พุ่มหอม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กหญิงปานชีวา เบ้าทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กชายปาราเมศ น้อยชาคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กชายพฤษวรรณ ใจบิดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บัวศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงพิมชนก สินอวย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กชายภาคภูมิ สุขมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กหญิงภิรินญา แก้วเหล็ก
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กหญิงรวิพร สถานทุง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กหญิงรัตน์ชนีกร แก่นสวาท
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กชายฤทธิชัย คำเหลือม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กชายฤทธิเดช คำเหลือม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขีเพียร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กชายวรเมธ พรมสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กชายศุภดิศ กรีเวียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงสาวิตรี กันขำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กชายสิทธิกร ถนอมศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กชายสิรภัทร มีจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กชายสุรัสร์ จักไม้
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กชายอนุชา สะท้านหล้า
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กชายอภิชัย วันชม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ ทิพย์มงคล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๕ / ๔๐๑

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงอรวีร์ ชุ่มอุทัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๖

เด็กหญิงอรสินี บัวทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๗

เด็กชายเกียรติพล สลักคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๘

เด็กชายไกรสิทธิ

์

จันทร์ดาหาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๖๙

เด็กหญิงกันยาภัค จันทะคูณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงกิติยาพร พรหมรักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ปองกัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๒

เด็กชายชินพงศ์ คงปอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๓

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

แก้วอารีลักษณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๔

เด็กหญิงณัฐชยา บัวระพัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๖

เด็กชายณัฐพล ชาญณรงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๗

เด็กชายทยากร อุปลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๘

เด็กชายทศพร สารวิจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กชายธนานุวัฒน์ ดวงอุปะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๐

เด็กหญิงธัญจิรา โสประดิษฐ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กชายธีรภัทร โพธิทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงปราณปริยา ทองแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๓

เด็กชายปราโมทย์ บำรุงอ่วม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงปริยฉัตร มีท้วม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงปรีดา เฉลียวฉลาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงพาขวัญ ละอองแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กชายยอด พูลเขียว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กชายรณชัย หุมอาจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กหญิงวันวิษา จันทคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กชายวีรภัทร จุมพล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงสุชาวดี ปองกัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กชายสุรวุฒิ ทิสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กหญิงอัจฉราพร เปยกสอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ วิริยฑูรย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กชายพงศ์ปณต สร้อยศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงรัชดาภา คำเภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๗

นายศตวรรษ จันทะวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กชายจักรกฤษ แสงรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กชายสุธิรักษ์ ยศปญญา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๖ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุทธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ ดีเม็ด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กชายจิตริน สีหะวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปนทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญเนียม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กชายณภัสกร ปนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ กมลรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ลาดทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๘

เด็กชายวีรภัทร จันทะคูณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๐๙

เด็กชายศิริชัย สุริโย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงสุวดี แก้วนึก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กหญิงเครือวัลย์ สีหะวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กหญิงกุลยา บ่อชน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงปยมาศ ยศปญญา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๔

เด็กหญิงวณิดา จันดาหาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงอรวรา พรหมดำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วนึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กชายนวิน ยศปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงนิศากร เธียรศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กชายบูรณ์พิภพ สันติปาตี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงศิริประภา หวังดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โสประดิษฐ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กหญิงฐิดาพร ใสเมืองยอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กชายผดุงเดช แหยมพลับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กชายทวีชัย วิวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กชายธนพล สุนิล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กหญิงพริริษา โปแล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงกฤติมา ชัยวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กชายจักริน พันธ์อินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปตตุลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กชายดนัยเดช คามพินิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๗ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กหญิงดวงนมล ดอนชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กหญิงนริศรา สุขนวน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กชายสรวิชญ์ ฤทธิศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กชายอดิเทพ คามพินิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กหญิงอภิชญา ขำสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงอรชุมา สิงหา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กชายจุลจักดิ

์

งามรุ่ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กชายชัยภัทธ เกตุแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงมลทการณ์ สวัสดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กชายโกวิทย์ เตจ๊ะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ทองอินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงกษิษฐา เมืองแปน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แหลมแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงขวัญกมล ชัยคำภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ สอนวงค์จิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงญาณิศา ลืออ้าย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ตุ้มคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร์ ขวัญแสน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์จีน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กชายพีรภัทร กุนนะบุตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กชายมนต์ตรี บุดสา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กหญิงมัลลิกา ล้อมวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กชายยุทธการ ยศทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงยุพาพร อยู่สุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กชายวรดร ศรีจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงวรมาศ มินทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กชายศตวรรษ สีทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กชายศุภกิจ ฟกแฟง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กชายสดุดี ทองสีดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กชายสมตระกูล เพชรคง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กชายสิรภพ วงค์สวรรค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กชายอรรถศักดิ

์

อ้วนสะอาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กหญิงอารีญา คุณอาสา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กชายอำนาจ แก่นทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กชายเดชดนัย จันสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๘ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงเวธกา พรมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กหญิงกมลชนก เจริญสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กชายก้องพล พฤกษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กหญิงจริยา ภูชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงจิราพร วงษ์มานิตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๕

นายชาญชัย ใจเทียง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กชายชิติพัทธ์ ปองแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กชายดุนนที ดวงตะวัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กหญิงธนพร ทรงพระสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงธีรดา คำพาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กหญิงนฤสรณ์ จันทร์มิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กชายบุศกร วะราหะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงพันธิสา ผ่องแผ้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๓

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

พรมแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ จาดขาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงภัทรสุดา สิงห์สถิตย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงวันดี บุญยวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ตัวสระเกษ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๘

เด็กชายสุขสันต์ ศรีพุฒ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๘๙

เด็กชายสุทิน ปญญาพวก
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

โตเอียม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๑

เด็กชายอดิลักษณ์ สีดาคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๒

เด็กชายอรรถชัย คงคา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๓

เด็กชายอานนท์ พุทธเส็ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๔

เด็กชายเลอลัด ถินสมอ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ รูปสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๖

เด็กชายจรัญ มินิพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงจุติพร ทวีสิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงชนิชา ยามา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๕๙๙

เด็กชายชาญเดช แก้วบัวระภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงญาณิสา พรมพุฒ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงญารินดา ตันหยงทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ภู่กลัด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๓

นายณัฐดนัย เทียงพรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๔

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ยิมมี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘๙ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๕

เด็กชายธนลักษณ์ ลิมกุลาคมน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุขเดช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กชายนันทพงษ์ จันทะคูณ

ั

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงนันทิดา สาวบ้านบัว
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงปรารถนา พรมสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กหญิงมณีนุช โยนยาน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ พัดชา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงรัตนา วิทยัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กหญิงวรรณพร ยศปญญา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กหญิงวรรณ์วิภา ทองอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กชายวีรภาพ รองเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กชายสรัล จันคีลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กหญิงสุธิดา ชาเหลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กชายอดิศร มาระศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กชายอมรเทพ ตองติสำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงอรุณวรรณ คงคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

สีดำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิภัย

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๓

นางสาวกัญญาพร ทิพโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๔

นางสาวกัลย์สุดา พรมปอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๕

นายกำพล ทศดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๖

นางสาวขนิษฐา จันทะพาหะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กชายจินตเจตน์ ทวีกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๘

นางสาวชมพูนุช แหวนเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๒๙

นางสาวชุลีพร จงกลกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๐

นางสาวชไมพร โลสุดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๑

นายณัฐวุฒิ เงินคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์มิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๓

นายพจน์ชรินทร์ ยังกับ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กชายพชร บุญมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๕

นายภูวนัย สำเพียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กชายวุฒิเดช อยู่รอย
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๗

นางสาวศรัญญา สอนวงศ์จิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กชายศรัณย์ พันธุ์หอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๓๙

นายสิรวิชญ์ พิมพา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๐ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๐

นายอรรถชัย มะอิสูงเนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๑

นางสาวอาทิตยา แสงโรชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๒

นางสาวอาริษา คมด้วย
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กชายเฉลิมพงศ์ คำวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๔

นางสาวเนตรอัปสร ฉันทวุฒิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มินิพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๖

นางสาวกุลธิดา ดีเม็ด
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๗

นางสาวทิพวรรณ ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๘

นางสาวทิพอักษร ประเคนจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๔๙

นายธนากร จันทร์พงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๐

นายธานินทร์ จูจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๑

นางสาวพชรพร บุญมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๒

นางสาวพรรณี เพิมใจ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๓

นางสาวพิมพ์รพัฒน์ ศรีผง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๔

นางสาวรัชนีกร อุ่นญาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๕

นางสาววิจักขณา วันพุธ
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๖

นางสาวศศินา ยมจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๗

นางสาวศศิวิมล คงเปนนิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๘

นางสาวสุรีย์พร ชันเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๕๙

นายอนุรักษ์ สุริวงษ์นา
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๐

นางสาวอรอุมา โคตุทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๑

นางสาวอลิสา โพธิงาม

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๒

นายอาลี ทรงพระสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๓

นายเฉลิมเกียรติ อ้วนสะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๔

นางสาวกนกวรรณ ทับหล้า
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๕

นายกิตติศักดิ

์

มีสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๖

นายชนทัต จันทขาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๗

นางสาวธัญญวีพร ทิพโชติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๘

นายปฏิวัติ บุญประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๖๙

นายปรเวศน์ อุ่นญาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๐

นางสาวพวงทอง บัวระพา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๑

นางสาวพิชยา บุญมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๒

นายมงคล ผิวทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๓

นายยุทธศักดิ

์

สุขนวน
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๔

นางสาวยุวดี งามรุ่ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๑ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๕

นายวรพล นันตะวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๖

นายวุฒิชัย ทองเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๗

นายสมนึก พัดค้อ
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๘

นางสาวสุธารินี แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๗๙

นางสาวอภิชยา คล้ายผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๐

นายเกียรติศักดิ

์

ขวัญชืนใจ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๑

นางสาวเอมอร คำพาดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๒

นายไตรทศ พรมพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กชายธันวา สมมะณะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กชายนพดล ไชยมหา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๕

เด็กชายพัชระ สุวรรณคำวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วรกานต์

สกุลสีทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๗

เด็กชายรามิล บุญรอด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองไทย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงอรนลิน ตันสะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงเปมิกา ตุงกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๑

เด็กชายกรวิชญ์ พรหมเมศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กชายเปนไท ใจคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ เนตรแสงศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ วันเพ็ญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กชายณัฐภูมิ องอาจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่สบาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กชายทิวทัศน์ ปอสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กชายธนนิทัศน์ ยิมอยู่

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กชายธนพัฒน์ มาดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตรีเวิล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กชายธีระพล อินประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ ผลจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงบุณยวีร์ แก้วจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กชายพงษ์ประณต สุโส
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กชายภัทรภณ แก่นการ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงภัทรลภา สีเหลือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กชายภูชิต กระต่ายจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงศิรินทรา พุทธรุณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๒ / ๔๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงศิริพร แก้วลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กชายสมพร ทากุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กชายอนุชา เห็มมันตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงอารียา เอียมเมือง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กหญิงไพจิตร บุญเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมสอาด

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงวรนุช แซ่ตัง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ทะนะเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

โพธิสอน

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงนรินทร อำมะรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กชายบูรพาชัย
แหวนสว่างคล้าย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กชายวัชรวิศว์ บุญเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงเฟองภิมาน สงค์คำพัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีไพร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กชายวรวุฒิ แสงเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กชายนาวิน ขำยิงเกิด

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กชายสพลดนัย สังกรณีย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กชายธราเทพ ฤทธิบาล
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงจันทวรรณ ทองสุข
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กชายกุมภาพันธ์ ชัยชะนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กชายอำนาจ บุญหนัก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๑

เด็กชายทวีชัย คะลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กชายเมธัส พุทธศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๓

เด็กชายสุทัศน์ ภู่ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กชายอัครเดช สนุ่นดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงชนาภา แก่นเกลียง

้

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กหญิงสุรัสวดี สังกรณีย์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงสุธิดา พุทธศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงงวรรณิดา ศรีสุรีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงมนต์นภา สนุ่นดี
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กชายจิรเมธ สังกรณีย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร จิตรแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กชายภูริทัต ด้นกันเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กชายพีรพล แก่นสงสัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กชายศรันย์ โสปนหริ
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๓ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อินบุญเชิด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กชายธนวิชญ์ ตะกรุดวัด
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กหญิงณิชารีย์ เล็กไม่น้อย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ อ่อนน้อมดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ กึนสี
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กหญิงธัญชนก บาริศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงจินดามณี ไสอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงฐิติยา จิตแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กชายธนัญธร บุญมาดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กชายนรากรณ์ อังซุน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงปาลิตา เนียนทา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กชายศิวเดช คุ้มสิงห์สันต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงสุชาดา อินบุญเชิด
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงสุภาดา อุ่มชะอุ้ม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีสนุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กชายเอกภพ เหาะเหิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กหญิงกัญญาภัส สนุ่นดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขำเพชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงชไมพร โมฬชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กหญิงดารุณรัตน์ ปะนามะตัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายทองพูล แปลงขุนทด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กชายพิรุณ สายหลอด
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กชายวรวุฒิ พูนมัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงสุปรีดา นงภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงสุวรรณี ควบสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กชายอภิชัย คล้ายใจตรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กชายอรุณ แก่นสงสัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงอารยา สนุ่นดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กชายกิตติชัย โพธิอ่อน

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กชายกิตติธัช คล้ายใจตรง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แปลงขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ คำสอาด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงศุภพรพันธิ

์

ปานดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กหญิงสุพิชญา ขวัญใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ วัดบ้านนาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๔ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กชายกุมภาพันธ์ ชัยชะนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงชนาภา แก่นเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ไกรเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กชายทวีชัย คะลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กหญิงปาริฉัตร พุทธศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา คำผุย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงมนต์นภา สนุ่นดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีสุรีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กชายวีระยุทธ สร้อยนาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กชายสุทัศน์ ชินสันเทียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงสุธิดา พุทธศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงสุรัสวดี สังกรณีย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงหยาดฟา รามสีดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กชายอัครเดช สนุ่นดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กชายอำนาจ บุญหนัก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กชายเมธัส พุทธศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ สังกรณีย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กชายจาตุรงค์ แสงเงิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงจิตรลดา สนุ่นดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กชายจิรเมธ สังกรณีย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กชายฐานพัฒน์ สังกรณีย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กหญิงธนัช ใจเหียม

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กชายธีรภัทร จิตรแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กชายภูริทัต ด้นกันเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กชายภูริภัทร ลาดเปา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กหญิงวิศรุตา ตะกรุดวัด
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กชายศรันย์ โสปนหริ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น วัดบ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กชายชูชัย สังข์ขวาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กชายณรงค์เดช กลางแจ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กชายสุภาษิต รุ่งเรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงอาทิตยา ธนะคุณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กหญิงสิริมา จริงสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ด้วงจุ้ย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กชายเทพบุตร นาคหลง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัดสรร

วัดสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๔

นายวีรพล ธิกะ ๐/๐/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๕ / ๔๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๕

นายณัฐพล แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๖

นายเก่ง แซ่จาง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๗

นายประเสริฐ การุญบริรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๘

นายกานต์ แซ่หยาง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๑๙

นายสกนต์ เนติธรรมรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๐

นายเกอ แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กชายเจียงเน้ง แซ่ยัง

้

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่เถา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

ภูริสิทธิสกุล

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กชายกิคคิ แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กชายวิจิตร แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กชายพิชิต แซ่เถา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กชายวิฑูร แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กชายคมกริช แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กชายเกรียงไกร สหเจริญชัย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กชายคมสันต์ จงอยู่วัฒนาเลิศ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กชายวรพล แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กชายเอกชัย แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กชายศิวะ แสนยากุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๖

เด็กชายธนกร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กชายชนวีร์ แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายรังสี แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ แซ่เถา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กชายประภวิษณุ์ ลีชานนท์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๑

นางสาวนงค์พา แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๒

นางสาวนงค์นุช แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๓

นางสาวอัจฉริยา นวลวิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๔

นางสาวนันทิดา แซ่ท่อ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงดวงใจ แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงมาลี สุกฤษฏ์สกุล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงอังคนา แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงวิศรุตา แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  
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พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กหญิงวิลาสินี แซ่สง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กหญิงมณีนันท์ คีรีรัตน์สกุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงดารินทร์ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงวาสนา แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กหญิงวริศรา แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กหญิงนำเพชร แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กหญิงนภาพร สีสิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๗

เด็กหญิงกัลยา แซ่เฮ่อ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๘

เด็กหญิงกันยา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ คีรีรัตน์สกุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๐

เด็กหญิงเปรมใจ แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๑

เด็กหญิงอลีนา วงศ์ชนิตว์กุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๒

เด็กหญิงทัศสุรีย์ คีรีรัตน์สกุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงวริยา แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงวิภา ทอแสงสิริ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงวสิตา แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กหญิงเอกปวีร์ คีรีรัตน์สกุล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กหญิงธินารมภ์ วงศ์พิมพ์ศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๘

นายธำรง วาสนาวณิช ๐/๐/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กชายอัครพล แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กชายชินวัตร แซ่เถา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กชายฉลาด แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงนันทิตา แซ่หญ้า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กชายจิณณ์ อีโต้ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กชายจิรายุ แซ่ท้าว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กชายอติกันต์ ทรงมีโชติ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กชายโชคชัย แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กชายวัชระ บุญเลิศ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กชายคมกริช ฤทธิเนติกุล

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กชายชัยณรงค์ การุญบริรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กชายสุวรรณฉัตร คชพงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กชายสิรวุฒิ ชัชวาลครรชิต ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กชายสัทธพล เลิศฤทธิสกุล

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กชายณัฐวลัญช์ ดำรงถาวร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กชายธนวินท์ ไชยศิลป ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  
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พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กชายธนาวุฒิ รุ่งเรืองคีรีกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๖

เด็กชายทินภัทร สิงโต ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กชายเย็นใจ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กชายโศภณ โพนขัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กชายกวินภพ ซ่งประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กชายธวรรณพล ทิวพงษ์งาม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงจอมใจ สิทธวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงลินดา แซ่หยาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงศิริโสภา สืบศักดิวงศ์

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงวาสนา แซ่หยาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงกัญภาภัค บุญปติโชคสกุล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงมุทิตา แซ่เถา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์
เฮ่อบุญญาทรัพย์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงลัคนา ชัยยงวทย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงสไบแพร สีหาสุต ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงชุติพร ทิพา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กหญิงณัฐวดี ทองอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กหญิงธีราภรณ์ เครือหงษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา คำหุล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงวรรนิษา จันทร์ฉาย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงวรรณืกา แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงภาสินี มารอด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ สืบทายาท ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงรุจิรา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กหญิงชาลิสา ลีพัฒนเศรษฐ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กหญิงโสวรรณ ชาววิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กหญิงศรีวิกา โรจน์เจริญชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงนวนันท์ แซ่เฮ่อ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงพลอยชมพู แซหว้า ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ โรจนนิตย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงวาสนา ท่อไพบูลย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงอภิสรา พรหมมีเนตร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเมือง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กหญิงพรนภา ดำรงค์ชัยเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๘ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงรินลณี แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงอดิญญา ลีเลิศพัฒนา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กหญิงสวภัทร ญาติรวี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงฐิดาพร แสนคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงณัฐชา ขุนแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์กรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๖

นายพิสิธ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๗

นายธนพล แซ่สง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๘

นายไอศูรย์ เขือนศิริ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๒๙

นางสาวสุพิชชา เปยศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๐

นางสาวลลิตสา แซ่ลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๑

นางสาวฑิฆัมพร แซ่สง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กชายปฏิภาณ แซ่หยาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๓

เด็กชายก้องภพ การุณบริรักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กชายภูมินทร์ ผาวันดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร ราสุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กชายอรรถพล คันธจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กชายศิวกร สุทธิโสม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงปนัสรา เนติธรรมรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ ราชอาจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงรัตนาภรณื แสงทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กหญิงศิริมณฑา ปานทับ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กชายฑิตยา ควนใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กชายสุริยะ แซ่หยาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๔

เด็กชายวุฒิชัย แสงคำกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๕

เด็กชายภูพิรัฐ ทองผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกตุเงิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๗

เด็กชายธีรภัทร ทองอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๘

เด็กชายสมบูรณ์ วือ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๔๙

เด็กชายธนพงษ์ สืบศักดิวงศ์

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ อาจจงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๑

เด็กชายธัญชนก อาระสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๒

เด็กชายสุพจน์ สฤษดิทองกุล

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ส่องแสงมณีเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๔

เด็กชายนพกร ศรีทรงเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙๙ / ๔๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๕

เด็กชายวีรชาติ แซ่ลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๖

เด็กชายณัฐชนัย แซ่จาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๗

เด็กชายเอกภพ ธนสมบัติศิริภพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๘

เด็กชายทรัพย์อนันต์ เบ้าสารี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๕๙

เด็กชายชาญชัย แซ่หว้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ สุริยะบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๑

เด็กชายภูริภัทร บุตรดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๒

เด็กชายเอกภาพ ชาววิวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิเนติกุล

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๔

เด็กชายชาคริต โรจน์ธนาวัติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๕

เด็กชายชัชวาล แสนยากุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๖

เด็กหญิงขวัญมนัส สิงเช้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กหญิงเกสร อ้อมแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงจิรัชญา คุ่ยดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงประกายดาว แซ่ลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กหญิงปากู๊ แซ่ท่อ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กหญิงศิริพร แซ่หลอ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงอัญธิกา แซ่หว้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ จันแสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๔

เด็กหญิงกันตร์ฤทัย แซ่ลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา จันทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แซ่เฮอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๗

เด็กหญิงจริยา แซ่ย่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก ตาแล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๗๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนเรืองเดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๐

เด็กหญิงมาลาตี วงศ์ทรัพย์จรัส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ชอบเย็นใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงณิชารีย์ แซ่เฮ่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สิงเช้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กหญิงเพชรลัดดา รัตนะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๕

เด็กชายอมร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๖

เด็กชายสุรินทร์ แซ่สง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กชายอนุชา แซ่หลอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กชายธงชัย บอนเนอร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กชายชยางกูร การุณบริรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  
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พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กชายวิทยา พลทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กชายวงศธร แซ่ท้าว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๒

เด็กหญิงจิราพร แซ่ลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงรุ่งฟา แซ่เฮอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กหญิงกัลยกร สินจ้าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงวาริศา วิจิตรปญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงณัฎฌา เนติธรรมรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงรัฐพร แซ่เอียว

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ วันเย็น
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงปริณทิพย์ พูลยอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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