
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๕,๘๖๑ คน ขาดสอบ ๔,๕๕๗ คน คงสอบ ๑๑,๓๐๔ คน สอบได้ ๘,๒๑๙ คน สอบตก ๓,๐๘๕ คน (๗๒.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายปยพัชร์ อารี

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นายณัฐพงษ์ สว่างคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นายศราวุธ พิมพาพันธ์

๑๙/๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายวรากรณ์ ก้อนทองมา

๐๓/๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นายกิตติพงศ์ บัวบาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นายกษมพล จันทร์ศรีวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๗
นายพานุพงษ์ เม่นสุวรรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๘
นายวิชัย พูลยอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นายชยพจน์ มาดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นายนพรัตน์ บุญมี

๑๕/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๑
นายโชคทวี หาดี

๒๔/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๒
นายธนพล เพดี

๒๕/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นายภาณุพงศ์ สีดำดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๔
นายปริญญา แนมชัยภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๕
นายวีระชาติ ศิลาสะอาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายภูวดล คำแจง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๗
นายกิตติพร คำจันดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๘
นายพลวรรธน์ เปยมศิริ

๑/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๑๙
นายกิตติชัย เสาผา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๐
นายอนุชา จาจี

๋

๒/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๑
นายกมนดนัย ศรีตระเวณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๒
นายสิทธา เนาสุข

๐๑/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายปริวิทธ์ คำยง

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายวุฒิชัย ชัยพูน

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นายดิชพงศ์ บุญสิงห์

๒๑/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นายกฤษดา เถือนทุ่ง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายกฤษฎา กิงรัก

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายธรรมวุฒิ ยอดคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายสุรเดช นามเมือง

๒๖/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายดนัย ขุนยศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นายนิพนธ์ ทองโตนด

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นายณัฐพงศ์ สีเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายชุติพนธ์ นัยนาพิศุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายอภิเชษฐ์ ทิพทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายสุริยา ทองคำ

๐๕/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายศิวิกรม จีนดามรกต

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายอนุศิษย์ รัตน์เพ็ชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นายวรยศ เมืองน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นายอรรถพล เพชรปอ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายวิษณุ พันธ์ซิว

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายธิติวุฒิ สีนวลอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๒
นายศิริชัย หาญกล้า

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายอนุรักษ์ สิงห์สถิตย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นายคมสัน ชังสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายนพรัตน์ อินมีสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นายเฉลิมศักดิ

์

จันทร์หนู
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นายจตุพร ทองอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นายติณภพ ทองงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายเกียรติศักดิ

์

จันทร์แย้ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นายธีรภัทร เจือจาน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายอนุพงศ์ เสาธง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นายภาคภูมิ หมอนทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายเจษฎากร อ่องยิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายธวัชชัย สดใส

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นายภูนิทรรศน์ นางวงษ์

๑๙/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายณัฐพงศ์ ผ่องผุด

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นายนิวัฒน์ ทองโตนด

๒๐/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นายบุญเกิด โสดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นายธนกร

สะมะถะธัญกรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นายปยะพงษ์ เทียมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นายนัตพล หาตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นายทักษิณา น้อยแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นางสาวยลดา จันทร

๔/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นางสาวอนัฐศนา เรืองโวหาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นางสาวเฟองฟา คงไทย

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นางสาวพรชิตา แก้ววงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวสุชาดา อุดมสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นางสาวสินีนาฏ แถมจรัส

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นางสาววิภาดา กรวิรัตน์

๘/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นางสาวสายสุณี จันทร์เพ็ง

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นางสาววิลาวัลย์ เพชรมี

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวปยนาถ บุราช

๑/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวกิตติภรณ์ บุญเทียน

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวกัลยา บุญแจ้ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวธีรนันท์ สมนาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาวณิชาภัทร อินทศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นางสาวสิริวิมล พึงสอนรักษ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นางสาวณัฐวดี ภู่ดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นางสาววรันธร พงษ์สุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาววลิศรา รวงผึง

้

๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวอาริยา ทองเหลือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวพันธ์วิรา ขึนทันตา

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวสาธิกา อิดสันเทียะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวชลดา ภูมิสังข์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวอัญชลี เฮ้าปาน

๐๘/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาวนินวรี ศรีอนันท์

๒/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวฐิตินันท์ ไชยศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวจิรนันท์ ไชยศิริ

๖/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวญาณิกา เกตุแฟง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวสุรีรัตน์ บุ้งฟอง

๑/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวสุจิตรา จันแดง

๑๙/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นางสาวพรฟา กัลยา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวสุกัญญา ไทยเกษม

๕/๐๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวนงลักษณ์ ต้นเพชร

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นางสาวศิริเบญจ์ อุ่นสมัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาวพิมพ์ชนก ขวัญอ้นอินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวเสาวลักษณ์ นาคส่องแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวฐาปนี หมืนราม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวขวัญฤดี จันทร์แสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาววาสนา ศรีรักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวอารีรัตน์ กุนาคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นางบุญเสริม ศรีทับทิม

๑๐/๐๔/๒๕๑๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

มหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาววัลภา แก้วยอดยาง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาววิภาดา จันทร์ลอย ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวเบญจวรรณ พรมวัง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวกมลวรรณ ธงชัย ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาวเดือนเพ็ญ อุ่นจันทร์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวจุรีพร ใบแก้ว ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวโยชกา สีพราม ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวอังคณา เพชรทอง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวสุธารัตน์ กฤตยขจรสกุล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวศรัญญา กงศรี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวศรัญรัชญ์ วิศรุตน์ตานนท์ ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวลำไย เมืองเดช ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาววิชชุดาภรณ์ เชาระกำ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นางสายพาน เดชสิมา ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวรัตนา ศรีอินทร์ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวดวงพร พึงเมือง

่

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวสุจริตรา แยบเกษตรกรณ์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวศิรารัตน์ จันทร์ทา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวรำไพ พันเสนา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๒
นางสาวนริศรา ขึนทอง

้

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๓
นางวาสนา ฉำวงษ์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๔
นางณัฐนันท์ วรรณศรี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวดาวศิริ สุเทพ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวสุดารัตน์ ทักคุ้ม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาวกมลชนก เทศวัง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวมะลิ ต่ายขาว ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๒๙
นางอังคณา รังแก้ว ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๐
นางพรทิพย์ กิงดอกไม้

่

๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวศศิมา อินตะมะ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวพัชรีภรณ์ เขียวงาม ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวศรัณย์พร นวลเกตุ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๔
นางดวงใจ ชนสูงเนิน ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวจำเนียร ปานแก้ว ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวรจนา สมพงษ์ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๗ นางสาวปภัทสราภรณ์
ทองกร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๘
นายปญญา เอมอยู่ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๓๙
นายนลธวัช ชุ่มประมล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๐
นายพิชิต เขียวงาม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๑
นายพิสิทธิ

์

ชายท้าว ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นายธีรศักดิ

์

ช้างวงค์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๓
นายชุติมันต์ ศรีลาพัฒน์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นายพงค์ศิริ พลพวก ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๕
นายไพรฑูรย์ กลึงกลางดอน

่

๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๖
นายบุญธรรม จันทอง ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๗
นายสมพร สายคำวงค์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๘
นายชัยชาญ เสนา ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๔๙
นายกล้าณรงค์ แอสุวรรณ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๐
นายประเสริฐ ชัยวานันท์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๑
นายกนกศักดิ

์

ขำยิงเกิด

่

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๒
นายชัยบดี ทนุวงษ์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๓
นายชุมพล จันทพันธ์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๔
นายศราวุฒ ฟูวิโรจน์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๕
นายสิทธิชัย ประดับวงศ์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๖
นายฟาเพชร โรจนันท์ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๗
นายนัธวัตร์ อัคมาตร ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นายปุลวัชร์ ภู่สุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๕๙
นายศราวุฒิ โคตพันธ์ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๐
นายกิตติกวิน บุญชืน

่

๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นายสุรพัฒน์ แสงสีมุข ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๒
นายยุทธนา วัดเรืง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๓
นายสายลม เสือแก้ว ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๔
นายศิวกร ดันไพรสน

้

๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๒๓๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๕
นายไกรฤกษ์ จันเขียน ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นายวิชิตชัย วิรุฬราช ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นายภาณุเดช พันธะ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นายธนาชัย วงษ์ษา ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นายวุฒิธินันท์ ฤทธิเพชร

์

๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นายวีรพงษ์ กงเยิน ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นายสุราเชษฐ์ บึงบัว ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นายบุญมี บุญสูตร ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นายวิชัย สิงห์งอย ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นายรพีพัฒน์ สีนำเงิน ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นายอนันท์ ทองเงิน ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นายศุภศาสตร์ นิลเลิศ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๗
นายศราวุธ กิจธร ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๘
นายอนุชา มันสมใจ

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๗๙
นายวรวุฒิ กองเกิน ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๐
นายธีรยุทธ หาพุทธา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๑
นายสำราญ ศรีสะเดช ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๒
นายณัฐมล รักก้อน ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๓
นายชนะไพร มณีวงษ์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๔
นายปวิตร แสนนันท์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๕
นายศุภกิจ อุไรวร ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๖
นายนิรุช พูนยา ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๗
นายวิทยา เทียงธรรม ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๘
นายอติศักดิ

์

นิมมะทา ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๘๙
นายอนันท์ ดวงแก้ว ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๐
นายศรราม พุทธราช ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๑
นายชัยพล แก้วจันทร์ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๒
นายพรณรงค์ กะสี ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๓
นายมานะศักดิ

์

สิงห์รัตนะ ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๔
นายวิสุ ปกสันเทียะ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๕
นายอนุรักษ์ โมลีรัตน์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๖
นายพงษ์พันธ์ พันธ์พรม ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๗
นายสักกะ โพธิดี

์

๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๘
นายธนากร ชำนาญไทย ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๑๙๙
นายปา พรมสาย ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๐
นายสะอุ้ม กับมีผล ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๑
นายภพธรณ์ ปญญานะ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๒
นายเศรษฐ ฝนดวงดี ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๓
นายพงศธร แพทอง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๔
นายสำราญ ศรีระแก้ว ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๕
นายอาภรณ์ แก้วขวาน้อย ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๖
นายชัยชนะ เฝากระโทก ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๗
นายฐาปณะ บุขุนทด ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๘
นายวิชัย จันทร์ภู่ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๐๙
นายเฉลิมพล ทิพกัน ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๐
นายคมสัน คำพันธิ

์

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๑
นายวีรศักดิ

์

บุญส่ง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๒
นายบัณฑิต คูณอุตสาห์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๓
นายอรรถพล ภูเวียง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๔
นายภาณุกรณ์ กลินเกษร

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๕
นายสมยศ ผิวขำ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๖
นายนิรุทธิ

์

นะรินทร์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๗
นายอุเทน รัตนา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๘
นายสมนึก สิงห์เส ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๑๙
นายนัฐสิทธิ

์

แสนเจริญ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๐
นายนิรุติ ชาบา ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๑
นายสงกานต์ อุ่นอุบล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๒
นายนเรศ ทองโคตร ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๓
นายปรีชา ปดตาสัง ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๔
นายคมกฤช ขุนเกียม ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๕
นายธีระยุทธ บุญประมวล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๖
นายเฉลิมเกียรติ

์

เต๋าสุวรรณ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๗
นายเกณฑ์ เกษริด ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๘
นายปราโมท นาเอก ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๒๙
นายยุทธนา มามอน ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๐
นายบรรจง ใจฉำ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๑
นายกฤษณะ อาบสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๒
นายประไพ โนนสูง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๓
นายเอนก พูนยอด ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุกันยา ยอดเเจ่มรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์พันคำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายภูริพัฒน์ เกิดพืช

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายรัชพล ทองยอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายณัฐนันท์ จีนเปย

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๓๙
นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์

๑๕/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๐
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ขจร

๑๗/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๑
นางนงเยาว์ กิจพินิจ

๑๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๒
นางพิศมัย เจริญพุฒ

๐๑/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๓
นางรัตนา แก้วคง

๑๗/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๔
นางวนิดา หอมยศ

๒๔/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๕
นางวลัยลักษณ์ วิมาเนย์

๐๔/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาววาสนา ทัพกอง

๐๓/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๗
นางศมาภรณ์ เลียงสุข

้

๐๓/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๘
นางสถาพร จันทรา

๑๕/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๔๙
นางสุมาลี ธูปวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๐
นายไพล้อต อำศรีเวียง

๒๔/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายกวีสินทร์ ด้วงโป

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พรมมาก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทัดช่อม่วง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ เรืองน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายภานุเดช โพธิทอง

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายมงคล ดอกชมภู่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายเอกฤทธิ

์

สู่ประเทศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจินดามณี คงแท้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา หมอกนุ่ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายชยุตพงศ์ มีหวัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายชัชวาลย์ รอดทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายธนพล สายบุญเจียง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายธีรธัช ตรีรัตน์ทศพล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายเมืองแมน เวฬุวนารักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายอรรถพล เหมือนศรีชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอรอนงค์ เพชรดำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงเกสรา หวังช่วยกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงรติมา ปลืมบุญ

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ กันทะมาโส

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายปฏิพล ศรีคง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายชัยชนะ จันทร์สน

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายสืบสกุล หะสิตะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายวรชิต ยืนยง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงอาภัสรา โมแก่น

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยอดและ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธนัช ยอดและ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงนันทนา ทองผัง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงยุวดี จิตรธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงญานิษา ยอดและ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธีรภัทร ประสาทเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายจักริน สินพูน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอภิชาติ จันทร์แจ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายปรวรรตน์ แจ่มจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายธนาวัน แก้วด้วง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงภัสสร ปญญาทิพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงภาวิณี หลาบคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายสุชาติ ขวัญแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ดอกจำป

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงอนุสา แก้วพุธ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงศุวิมล มะนิลทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชนิภา โบกพัด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงวรัญญา ข้องคาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงสุชานาฎ สายบุญเจียง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายโชคชัย ตรีศูนย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายนัทฐภูมิ ทองผัง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงกะยาง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พลสา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนิรชา เอียมสะอาด

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายอธิชา จันทร์แก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายสุเมธ แซ่ตัง

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายณรงค์เดช โสภา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายชนัญู คนขยัน

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุธิกานต์ วิลาวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนันทิชา พิมพา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงลีลาวดี จันทร์สีแดง

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวริศรา รอดช้าง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงชนิกานต์ โทนสี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก่นจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงแพรวา แก่นนาค

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพิตติธาร วาพิลัย

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงจุฑามณี พิมสูงเนิน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วมะณี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายธนากร บวกทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายพิรัชต์ ปลาคำ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายกิตติโชค วาพิลัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงมนัสชนก ชมภู่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายไกรวิชญ์ คุ้มทังครอบ

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายพงศกร อยู่กรัด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายปริญญา กิงคำ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายสิทธิพล เติบกายา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงฑาริกา ทับแฟง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงธิดาพร ปนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายคณิศร นรินทรวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงปารณีย์ ต่างใจ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงวรัทยา ปลัดท้วม

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปรีชา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายพีรภัฐ เลิศล่อง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายพีรภาส เลิศล่อง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงณัฐฐริกา คงจริง

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายพีรวิชญ์ จำเริญธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

แซ่ลี

้

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา อินกัน

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา วงศ์ษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงพิจิตรา ไชยขาว

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนากร กิงรัก

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายภัทรพงศ์ เกตุกอง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายชาตรี ปาคำ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชลลดา ม่วงจีน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วเบญจา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงสุชาวดี รุ้งแวง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายพสุธร พรมนิวัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธนากร แก้วเบญจา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอินทิราณี นิลขาว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงนริศรา พลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ นกขุนทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายธีรเดช ไชยคิรินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายปรัญชัย วังหิน

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายภัทรชัย บุ้งจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงฐิตามินทร์ หอมกลิน

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงสุธาลักษณ์ บัวสุก

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงนภัสสร เดชประครอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ปรางค์ขำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

แก้วใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายพีรพงศ์ พรหมลัทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ จันหีบ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายชาติสยาม แสนคำ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคทนา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงณัฐธิชา อ่อนแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุขฤทัย จันทะวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงกรพินทิ

์

ลินทอง

้

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงเกวลิน กองเพลง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายสิทธิชัย จันเกิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายณรง์ศักดิ

์

จันทะวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายศิรชัช ต้อยทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ บัวขวัญ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงลัคนา เทียงแท้

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายทวัชชัย สารีพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายคงกระพัน จันเขียด

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายชิติพัทธ์ สีหาบง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายศุภกิจ ขีดวัน

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายอภินันท์ ศรีธาดา

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทีทอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงมินตรา จำปา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงลลิตา กุลวาไชย

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุกัญญา ดีมา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแหน วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายชินกร บุญเพ็ง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายวิศวกร ยอดทอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายณัฐดนัย จำปา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายเทคนิค วาที

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายบุณยวีร์ หมืนราช

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

วงค์ษา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธนภัทร พรหมทองดี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายจิระวัฒน์ ทวยทัศน์นิยม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายธนภัทร เมินเฉย

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายรัตภูมิ ราศรี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงจิรานันท์ อีนินทร์

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ มอญเทศ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงกานดา วาที

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงทัศวรรณยา กาจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงอรวรรณยา กาจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงปยมาศ สุดนุช

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ทาจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

หมืนราช

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายธัชนนท์ นาคต้อย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายทรงพล ศรีสอาด

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายยุทธการ ทองแถว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธัญธัต ดำนิล

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชา ปานนูน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนุชนารถ ถาเงิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดศรีสญชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปนัดดา แก้วชูเชือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายพชร ศรีคำ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุนันท์ สุรมาตย์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายอภิชาติ สุดประโคน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาร วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงวรรณนภา เพชรปอ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงภาสินี ลีลาทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงวิยะดา แก้วบัวดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงวิภาพร สุขโฉม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายพิพัฒน์ ปะนามะตัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำชวด

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงวรรณภา นิมเจริญ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงเนตรนภา สังข์ดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายปรมิตร อ่อนชืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายธนดล คงคาน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอมรนันท์ นาคพิณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพรพิมล อยู่สุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปณิตา ไทยเลียง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๘
นางสาวนิตยา มาตร์วงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงงามสิริ น้อยลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชมพูนุช แตงน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายมงคลวัฒน์ โค่บุญ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายกฤษกร บัวภาศรี

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองอยู่
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายจิราวัฒน์ เกษแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ปนพุก

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงรมยกร สงวนสัตย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงเจนกนก วัฒนศัพท์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายขจรศักดิ

์

พูบัว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายธนศักดิ

์

จู้สุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นกขุนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงพรวิมล สีมุเทศ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายพีรพงษ์ พูลมา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ ชืนหทัย

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายสุเมธ สีแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายภาคภูมิ จันกรม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธาวิน บุญเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายเอกธวัช เยียมภายสงค์

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายชนะโชค เกตุเมฆ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายกัมพล นกขุนทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญญคง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา พูลมา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงแก้วใจ หารไกร

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงพรรณิภา คำสุข

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงปวริศา เกษรทอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา เลียงมัน

้ ่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายวีระพงษ์ เพือนพูล

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงณัฐชยา กาสี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธนากร ชืนชวน

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธีรเมธ ศรีสอนกาฬ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายปยะชาติ เรือนแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายจักรพงศ์ คริสต์บำรุง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงจันทมณี ทองถินภู

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายอภิรักษ์ ทิพโชติ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายวรเมธ บัวเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายพิพัฒน์ คุ้มดี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายพึระพงษ์ บัวเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายศุภกิต สีแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายนริสกุล เบือนสี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงพรนภา วันทา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงพิมพิกา จันทร์เพชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสุภาพร น้อยลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช หาญคำ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายณัฐภัทร จินดาแจ้ง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายพันธกานต์ ยาใจ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงเนตรชนก ทองเขียน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงมัญชุพร ขวัญทอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงแพรวนภา ชาอิน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงสุภิตรา สังข์เมือง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงกมลพร จำปา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา มาตมูล

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายมงคล หาสิงทอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงรัชชานนท์ ไพรบูรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อินต๊ะทร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วลาย

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายนพกร สอนสุภาพ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายกฤษกร นามวิเศษ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายตุลยวัด ทีวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายทิวากร จันทะ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายธิติศักดิ

์

มณีแสง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายนที ทองโทน

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายภัทรพล สิงห์โต

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายวุฒิชัย โนกุล

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงชนันท์พร ศรีโภคา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงชรินรัตน์ เพ็งพูน

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงณัฐชริดา ทิศหน่อ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงนลินนิภา รุ่งโรจน์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงปยธิดา ขวัญนอน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสิริวิมล พันผง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายสงกรานต์ หลานเศษฐา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธนกฤต จันทร์เดช

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญนอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายสุริยา เสาธง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายปกรณ์ ปลืมบุญ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายปฏิภาณ แสนรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายธนภูมิ ทองดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงณัชชา ชูชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงจิรภิญญา มีมุข

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงชลนิชา อินปอ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงยลดา พิมสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ข่วงทิพย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายวรายุทธ ศรสำราญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายกลยุทธ สายยศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายพงศกร เขียงสาคู

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายวิโรจน์ เขตจัตุรัส

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายวรเมธ ไทยแท้

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายวรายุทธ วงค์ธรรมมา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายพีระพงษ์ ท้าวอิน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพิชญา เขียนแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ่นเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงพรรณมายด์ ประทุมเขต

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายอนุชา นาโค

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงสรสุดา นาโค

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ ช่างเพ็ง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐธิชา สุขประเสริฐ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ต้องหา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย วงค์ไชย

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงพิชญา บุญเลียม

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธนากร เอียมศิริ

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายกิตติพงษ์ อยู่เย็น

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตรีสอน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

สายคำตัง

้

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายจตุรภัทร เหล็กดี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายปฏิภาณ คำนาง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงวรินทร ควรสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงนลัททิพย์ จันทะสม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงนิตยา อุ่นอุ้ย

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายอมรฤทธิ

์

สมพูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงมาลิณี มีมาก

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายเมธาวุฒิ หลำพรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงขณิดา ผาหลัก

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายธีรเดช นามรอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์เมืองเก่า

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายเสรี บุญธิมา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายศักดิดา

์

น้อยลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงวิชุดา อินคำ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสุภาพร ฐานกุมมา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายอมรฤทธิ

์

ชัยสุระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงณัฐชา อาชาเขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายคุณานนต์ โสไกร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ปนแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายภูริณัฐ นาคเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายอุดมทรัพย์ พรทิพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายภวัต พรหมไชยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฐพร ตรัสงาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ศักดิพุ่ม

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอนุชิต คำนนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายปทมากร จันทร์กระจ่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายกันตภณ แสงรถ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอรณิชา จันทร์หยวก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอุษามณี บำรุงแจ้ง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงอรทัย กล้ามสันเทียะ

๊

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายชวัลกร หมืนศรีพล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ ช่วยเมือง

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายวุฒิชัย ศุภวุฒิ

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมชืน

่

๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายญาณพัฒน์ อ่อนเกตุ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ อัยการ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายสรณ์สิริ โดนสุข ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ต้นเพชร

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายธีระพัฒน์ บุญญเจตน์พงษ์

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงโยษิตา บุญแสน ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงปนิตา น้อยลา

๑๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายนราวิชญ์ บุญรอด

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายศุภกร พรคลัง

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ทัดช่อม่วง
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ เรืองชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายนิวัฒน์ ดิษอำ

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายอภิชิต สวัสดี

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายเอกมล เอียมปอ

่

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกฤติพงษ์ สีสมร

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายฐานิต บุญยวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไหมม่วง ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายรัชต์ทวี อาจมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจตุพล โม้เอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายณัฏฐชัย แสงเมือง

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงบุษยา คอหล้า ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฐสุดา จันทร์เดิน

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงศศิธร อาจเอือ

้

๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงวริศรา แก้วมูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงณัฐนรี ยงกัน

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงปุษยา บุญธรรม ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอียมปอ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายกมลภพ สุขทรัพย์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงโสมนัส อำนุช ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงวีรภัทร บุญมี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ หันชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงธัญชนก ช่างทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายธนกร คำพานิช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชไมพร อ่อนวัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกัญญาวดี แก่นแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ชัยเลิศ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายปรเมศฐ์ ตุ้ยอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงปทมา บุตรโส

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงไอริสา ตุ้ยอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายธนาธิป วงษ์โฉม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุพัตตรา ดีชัยภูมิ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญมี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกตาล วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายนพดล หงษ์งาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายจิรัฎฐ์ เผือกพงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงอิมพิรา ขวัญทอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงจันทร ชาติเวช

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพิลิษา จันดี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงวริศรา สุดศักดา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงศิรภัสสร รอดจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายภานุพงศ์ คงทนแท้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายพนากร ไม้เลียง

้

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสมคิด คนขยัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัลยกร จันทะรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายอภิรุตน์ ขวัญแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงณัฐชยา ยาโต

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงชรีรัตน์ มาดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงรัตมณี จันทร์น้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงอภิญญา สุขโฉม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก วัดราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายวีรพงษ์ ณ วิเชียร ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายอังครากร บุญตา

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ สุราฤทธิ

์

๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงอรไพลิน บุตรดีอยู่ ๘/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายอาวุธ สีสุก ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงกนกมณี วิลัยศรี ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์หยวก

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงปพิชญา นวลไม้หอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายเมธา นวลไม้หอม

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์แสง

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงนัทฒิกุล ศรีขวา

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ถาวรหงษ์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงเกตุวดี ณ วิเชียร ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงวนิดา สายทอง

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงศิราณี พานทอง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายชลเทพ ทองเอียม

่

๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐพล จำปาทอง ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายอนุชา ปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กันเรศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายขวัญรำไพร แซ่เอียว

้

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมที
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายก้องภพ คงเย็น

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายธนพล หมวกเทศ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐรเดช เสาผา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพีรพล ทวีบุตร

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายทินภัทร ม่วงม้วน

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายณโม เหิงคำแก้ว

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ลาแสง ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายณัฐพล ศรีรักษร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงกัณติญากร กัลยา

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงนันทิตา ครองทรัพย์สิน ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงศรีวรรณ แก้วประเสริฐ

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงธนัชพร ปาริยะ

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ ปนดี ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงอรรณธิยา พรมดวง

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงเกศเกล้า อาภรณ์

๑๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงวิมลสิริ ถีระแก้ว

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงดวงวิกา คำเกิด

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงอัญชลี คงเงมือง

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงธีรกานต์ คำกลาง ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงอโนทัย เกตุแก้ว

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธีรพงศ์ ปาตาสะ

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายสิทธิพร ไตรอุโภค

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายปรวัตร พักตรใส

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายชนสิษฎ์ พันธะ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ปญญา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงพรพิมล ชานารถ

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนโชติ ยินดี

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ภูเขาดิน  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายวุฒินัน จันทร์ครุฑ

๒๒/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายเนติภูมิ แก้วกาเหรียญ

๒/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงนาถลดา ศรีพุธโธ

๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ แก้วศรี

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำปา

๒๗/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อยู่โพธิ

์

๑๐/๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงปภาดา เพ็งเรือง

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทับมีบุญ

๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุ่มมาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงปาณิสรา วงศ์ศา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายมนัสชัย ชะฎา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจมายอด

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงธนวันต์ บุญคำ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายชนธีร์ ธัญทวีวิทย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายชนินทร์ ขันทะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายวัชรพล พลเรือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกัญญภัค กิงการี

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองเหลือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุภาวิณี สีหนู

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายภูมิน มีดินดำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธนากร สมสร้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์อ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงมธุรดา ปงรังกา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา หลงใจคอย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจาน สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายสยมภู ศรีสังข์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงกรวิกา อ้นชนบท

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงชลธิชา หาญรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา

ธนพรโกศลไพศาล ๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงปทมาพร ยาสมุทร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เค้าโนนกอก

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอลิสา สำราญพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

สีพรหม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงคณิตา ทองมา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงรัตนวดี อัครศรีสมบูรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายประพันธ์ คำสิน

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุรรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงภัชริดา บุญดาสา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายนภสินธุ์ สายบุญยัง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงทิฆัมพร คำบุญเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายนฤนาถ แสงดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐพร สงพูล

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอิษฏาพร ขลุ่ยแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายนันทพงศ์ วัฒนะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงรัตติกาญ พลเมืองยศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงศิราพร สวัสดิสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกฤติยา โสสุด

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายพรชัย แก้วจีน

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายภิรวัฒน์ คำน้อม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายศุภฤทธิ

์

เตาวาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ คำจริง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายชิตษณุพงษ์ มงคลวัจน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายณัฐนนท์ ชูนาคา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายใหม่ แดงจวง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงแพรวนภา ไวว่อง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกัลยา มาทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายยศภัทร จันทสาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงมธุรส ภาพชนะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนพพล แก้วเทพ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ศรียากุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงวิยะดา คำสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายภูวนาจ ราชพัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงพัรชรา วรรณบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพูลทรัพย์ บุบผาลิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัชพล สงพูล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงสายใหม แก้วจีน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ สามัคคีชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

วงศ์ไชย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ สามัคคีชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงรัตนา ชีวิต

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ สามัคคีชัย  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายปรัชญา สัตนันท์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายนิธิพัฒน์ ทองสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายอนุชัย บุญชู

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายนัทธพงษ์ นวลตัง

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายนพดล บุญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายจิตรภาณุ สว่างฉาย

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายปรัชญ์ โม้มกลาง

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงพิชามญช์ุ กองเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงวิชญาดา คะระนันท์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงณัฐกฤตตา เปล่งภู่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงถลัชนันธ์ ชาติกุล

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงนำผึง

้

แสงดาว
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มาบุญ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายพิษณุ ทองดี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงไพริน ขลิบทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายวีรพล บุญเรียน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายศาสตรา สังข์ทอง

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายชโลทร สีฆ้อง

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายเดชา คำหม ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เสนจอม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายวรเชษฐ์ วันทอง

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายณัฐรัตน์ น่วมปาน

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงนัทดา พันแดงพันธ์

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงหทัยชนก สุรรีย์ ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงจุฑาพร สารีหอม

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ อัมลา

๒๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงมาริสา แก้วกัน

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงชลดา สุขเกษม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงปุณิกา ธฤดีพัฒนวรกุล

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายภูวิศ ศรีนิล ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายชัยสิทธ์ กรองทิพย์

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายสรัล บุญอยู่

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงปยธิดา นวลน้อม

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายสิทธิโชค หมันกิจ

่

๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายอนุชา ม่วงคุ้ม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอนันต์ดา สมบูรณ์ทอง

๒๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงรัศมี สีแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายภูมินทร์ สิงหา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายเกียรติชัย ฟกทอง

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายเพชรสมุทร ทองเหลือ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงเจริญรัตน์ หมวดสูงเนิน

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๓ เด็กหญิงสุภัทรประภา
ทิพย์เคลือบ

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงวรรนิสา วงค์สะเสาร์

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงภัชรากร แก้วเทศ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธีรศักด์ บุญแสน

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายสิรภัทร ศรีมูล

๒๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงวิภาวดี โพธิทอง

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงนันทวัน พันธ์เพ็ง

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงณัฎฐพิชชา พุทธา

๑๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงเพชรนรี วันดี ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายปรวัฒน์ สีดำดี ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงอินทิพร วงแหวน ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายชนาธิป หาวิจี

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอัครินทร์ ขวัญมา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายนวพรรษ แขกต้อย

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายจีรพัฒน์ ภู่ปรางค์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายเพชรธกานต์ สุริยะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอัศม์เดช ชืนผล

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายจุมพล เพ็งเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงอาลิษา เพ็งสาย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงขวัญจิรา สายทอง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สกุลณี

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายมรุพงศ์ กุมพล

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายอานนท์ ตรีเศียร

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนิศาชล ณ น่าน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ มาพุฒ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายศักดิพล

์

อินทร์จันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายอันวา เพ็งสาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธนกฤต์ ตรีเศียร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายกิตติพิชญ์ บุญนาค

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา กลินนาค

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายบัณฑิต นระพิมพ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายสุเมธา ศรีเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายมงคล ทองปว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายอานันท์ ทะเทียง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายพิสิษฐ แถวภาพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายวิทยา เพชระบูรณิน

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคผ่อง

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายณกร หะนาด

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายเสกสรรค์ ปริวันโต

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

จันทร์ปอม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงโยษิตา ขวัญอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงชุติกานต์ สุขย่น

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกรพินท์ เตียนประโยชน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปานตะวัน เถือนพรม

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงมุทิตา นนทบุตร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมาริษา กลินหอม

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา พันธุ์อินทร์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายปรเมธ ชอบสัก

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

บานพับ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงธัญชนก โทหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงนริสปรียา บุกบุญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุพัตรา อาจดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงวิภาวี เงินลาด

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๖ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
แก้วจีน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายพีรพงษ์ สายจันเจียม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ งามอ่อง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แย้มดีกา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงชลธิชา แมลงภู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงรสรินทร์ วรรณะพาล

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงปทมาวดี ชอบสัก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงสุกัญญา นวนไข่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายอาทิตย์ ฉิมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายวีระพงษ์ สิทธิ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายคมชาญ อาสาพล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายวันเฉลิม มูลมัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงธิติยา ฤทธิเดช

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงอาริษา สุมทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายยุทธนา เมืองขวา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายชนาวัฒน์ วรเกตุ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงปวีณา สุวรรณศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายศุภกร สุวรรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายปรเมศ โทนมี

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายสนธิ บำรุงโชค

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายนฏกร คำพู

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายอิทธิพล ทิพย์เคลือบ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายธนากร คำมี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงรัตนาวดี ชำนาญการ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ จูมสันเทียะ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ลิมวิลัย

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวันชนะ มีแสงสิน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

วงไชยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงชลิตา อินทร์ยอด

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายศักรินทร์ สมรูป

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายพสธร ปอมเดช

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายธนทัต ดวงมณี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัฐนิตา พรหมประสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนะชัย หมอนทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายเจษฎา ขวัญเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขอตาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เเสงรักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕ / ๒๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงภาวินี คำจิตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงรินฤดี ตรีเเจ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายชิณณวัฏ แซ่ซิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงธาษตรี ฮาตะสุ้ย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงไอลดา รัตนะ

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา เกาะแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายพีรภาส นาคำ

๑๗/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวนา เกาะแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายกฤษดา เพชรจู

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายก้องภพ ชมโฉม

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ บัวบาลบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผิวแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพันกร อาดแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายภานุพงษ์ สาคู

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายรุ่งอนันต์ ใจเย็น

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายสุเมธ วันเสียน

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายสุริยา แก้วอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายหรัณย์ ไชยราพ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกรวิภา อัมมะวัน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยบุญ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เหมือนศรีชัย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงณัฐพร ทุมมา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงนันธิชา นุชขำ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงนิฤมล บูชา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงพัชราภา จันทา

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงวันเพ็ญ เพชรบังเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุพัตรา อภัยวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายศุภฤกษ์ ทับมีบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายสรณ์สิริ สมยศ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงศิรดา เปรมนิม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงวินนิสา เมืองสวรรค์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยูงทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายวิทยา จันศรี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายณัชพล ทองพร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายพยัพพร สมศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายยศกร จันทร์ละมุด

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายอานนท์ แก้วใส

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ กะถินทอง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงสิตางค์ ไพรมณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายนันทพงศ์ คุ้มจบ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกัลย์สุดา หลวงวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนันทนากร กุ้งหล้า

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายปญญกร พลายคง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายวรชิต นาทองคำ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายมงคลชัย เพียเขมร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธรณ์ ปญญาบุญ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายเมธาวี สุขย่น

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายโชติมนต์ สมานกสิกร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงชลดา วันทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายรัตนพล ปนขาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองอ่อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุพัฒตรา จันเจิม

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายพีระพัฒน์ ยงไธสง

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายพงศภัค แรงแข็ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอนุวัฒน์ คำสุข

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงธรรมลิน ละชินลา

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงศศิธร นาคมี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร แรงแข็ง

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงภัณฑิรา พรหมมา

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

หล้าบ้านโพน
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายธนกร พิมพ์ประเสริฐ

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายณัฏฐกิตติ ทองสี

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายชุติพนธ์ แสงสุข ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายปวัตน์ นะชัยสงค์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายพงศกร เบ้าเหมือน

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสุรยุทธ์ ชอบธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายอภิชาติ ปญญาคำ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงนฤมล จันทร์คุ้ม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงอังสุมาริน คำทองแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงชลธิชา โตนพรมรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา หมืนนาอาน

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงปยธิดา ม่วงน้อย

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงกัลยา ชูเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายณรงกรณ์ คำยิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายธวัชชัย สุดตา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายธีรนันท์ แก้วเก่ง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ ปนทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายภูวฤทธิ

์

บุญลือ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายสันติภาพ สีขำ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายอนุชา กุลใบ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายอัสนี วงศ์สุริยะ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงชลธิชา ศรีอุดม

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงณปภา สุพรรณคง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงนิธิวดี กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงศิรประภา สีสุทร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสุพิชา อินทะบุญศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายนัฐพงษ์ มหาวัน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายธีรชัย แก้วเก่ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แสงคำกง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เหล็กเพชร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๓
นางวีนัส วังคีรี

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๔
นางสุภัค จันทสุข

๑๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๕
นางอนัตตา อุดมทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๖
นางไพรรักษ์ แก้วจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายนิพัทธ์ พรมคำ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเอกภวิษย์ ท้าวเงิน

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอชิตพล จอดพิมาย

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ถุงทรัพย์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงภวิภา หอมบุญมี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายคณิศร ดวงสุดา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายนิติชญ์ ท้าวเงิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงสุภาวิตา สารผล

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงจิรวรรณ

ี

ภูหมืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายสุธานนท์ เลือดทหาร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายก้องไกร กบสูงเนิน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงวรรณนิภา กันลา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนิชานันท์ สุขโสภณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายนราเทพ แสนฝน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายสุพจน์ พันคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทร์ดวงตา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๓
นายประทีป ยอดจันทร์

๑๗/๗/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๔
นางสาววัชรินทร์ ใจสูงเนิน ๘/๖/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๕
นายอำนวย ใจสูงเนิน

๒๓/๗/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงระพีพร เล็กพังเทียม

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ยังคง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงวรารักษ์ ศรีบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกตุทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกฤษฎา บุ้งเจาะบาง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ อ่อนศรี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายจีรวัฒน์ เพียรเกิด

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงลลิตา คนยัง

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายปฏิพันธ์ อุตกันภัย

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุมิตา สนเมืองปก

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงปอรยา รักผูกพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงญาณภัทร จันทร์ขำ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายภูริน กุลลาว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ อ่างหล้า

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายฐิติพันธ์ กรุณา

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายจิรภัทร โปะคงมี

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงวันวิสา สดใส

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงเรณุมาศ ทองคำ

๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนิภาดา แก้วบาง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ คำเมือง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุรีพร กรวยสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงศศิวิมล สร้อยบับ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ รักผูกพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายศุภโชค จันทร์ขำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายพิเชษฐ จันทร์สมุทร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายภีมพล บุ้งเจาะบาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายอาจณรงค์ สาธุชาติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๓ เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ จันทร์เรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาคสีสุก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงปยะธิดา ดีนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุวิมล จันทร์ฉาย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุชาดา เอียมเพชร

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายธนภัทร ด้วงโป

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ชัยชนะ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงพัชราภา แสงอ่วม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๑
นางเปมิกา พูลอ่อน

๑๕/๒/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายธีรภัทร จิตจำนงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ทองวิจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายภาณุราช ปานคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายศราวุธ สุทธิบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายอิทธิพล แสนฟน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงชลธิชา สนหอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงธนัชพร ไข่คำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงวรัญญา หมวกโลม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงธัญญาพร จันทคูณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายปญจาวัชร โพธิเพ็ชร

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๒
นางสาวศศิธร บุญจันทร์สุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสวรรยา ภูมิครสาน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสิรินทรา รอดเรือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๕
นางสาวกัลยรัตน์ ศรีเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๖
นางสาววาสนา บุตรตาราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๗
นางสาวประกายแก้ว จำกัดสิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๘
นางสาวณัฐณิชา น้อยยะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายขุนอินทร์ กันทายศ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายเมธี แก้วรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงเกวลิน ชัยเสนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงวาสนา ใจแปง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงพิชชาดา สนหอม

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงนำค้าง ท้วมพันธ์พงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงศุศิวิฎาภาร์ ศรีพุฒ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายธนบดินทร์ ปญญาพ่อ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตาลอิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายวิรัชสัณห์ ปนปอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีสุวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสายรุ้ง ทองสังข์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร สิทธิธนะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจินตนา วัฒนะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงพัชรพร กากแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพรนิภา จำปาแดง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองกัด

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายทิพากร จิตร์อารีย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบง วัดปาสักเรไร  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายกิตติพันธ์ุ ยังดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

หงษ์สี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายปฎิภาณ ต้องหา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฐกมล อินทร์สอน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงธนพร ฟองลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงวาสนา กองปน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวรพิน พิรักษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอรวรา แก้วยม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรัตน์ชฏา ทองเสียน

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงวรัญญา บุญรักษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายศิครินทร์ ทำอุเทน

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายพิพัฒน์ ครองบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เสรีกุล

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุวรรณณา ทินเทียง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายอภิวัฒน์ จันสาลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงสุนิสา โสภา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงพัณณิตา ทัพธานี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงณัฐริกา เกยเลือน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ประดับทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญเมือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ล่อพิมพ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงเบญรัตน์ นิลกรม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายปยุต ครุฑจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๑
นายไชยวัฒน์ สุขแสงนิล

๐๘/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๒
นายอุทัย แก้วใหญ่

๒๒/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๓
นายวัฒนา ก้อนคำ

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๔
นายวณะกร อ่อนศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑ / ๒๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๕
นายดวง นาคแพง

๑๔/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๖
นายสุเทพ จันกัน

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๗
นายพิทยา เจียงวัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๘
นายจักรกฦษ จันเทศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๗๙
นายสมชาย บุญคำ

๒๘/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๐
นายนันทศักดิ

์

สิงห์เส
๓๐/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๑
นายภูชิต เชียงเหนือ

๒๗/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๒
นายณรงค์กรณ์ เผือกอ่อน

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๓
นายสาคร ทักษิณ

๒๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๔
นายจักรพันธ์ วะทา

๒๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๕
นายชัยชาญ สีทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๖
นายเทพฤทธิ

์

พระนาจารย์
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๗
นายพัฒนพงษ์ รอดน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๘
นายสุยมภู สารมโน

๑๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๘๙
นายวิทวัท กองจีน

๑๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๐
นายณัฐพงษ์ มีศิลป

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๑
นายเจนณรงค์ แสงหล้า

๒๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๒
นายกฤษฎา สายบุญเชย

๐๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๓
นายชัยธวัช วรวงปา

๒๒/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๔
นายพิชิตชัย สีดี

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๕
นายฤทธิรงค์ แสงจันทรา

๐๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๖
นายทรงฤทธิ

์

ศรียัพ
๑๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๗
นายอนันต์ พรมมา

๒๗/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๘
นายพยนต์ กันยา

๑๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๐๙๙
นายพงษ์ศักดิ

์

บุญยืน
๐๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๐
นายอดิเรก ยอดคำ

๐๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๑
นายนภสินธุ์ แสงพรม

๐๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๒
นายสกุลศักดิ

์

โพธ์พรม
๐๗/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๓
นายจักรกฤษณ์ จันทขันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๔
นายณัฐพล คำตัน

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๕
นายบุลากร น้อยลุน

๑๘/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๖
นายปยะณัฐ ลาสิงห์

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๗
นายสรศักดิ

์

ศรีถาวร
๑๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๘
นายวนัส สังฆสุววณ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๐๙
นายเชษฐา ปลืมโชค

้

๐๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๐
นายกฤช สมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๑

นายศุภณัฐ เจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๒

นายสถิต ตีอิน
๑๗/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๓

นายวิทยา ปาบุ
๑๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๔

นายกฤษณเวชช์ กาศบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๕

นายวุฒิธวัช สายจันอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๖

นายไพฑูรย์ ชูรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๗

นายวรชัย เผาสิงห์
๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๘

นายเอกสิทธิ

์

นวลเกตุ
๒๖/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๑๙

นายสุรพงษ์ จันทสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๐
นายศักดิสมัย

์

โฉมรอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๑

นายธีรวัฒน์ สายแก้วเกิด
๐๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๒

นายเอกรัฐ จันทร์แย้ม
๑๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๓

นายปรีดา น้อยพี
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๔

นายเอกชัย บุญคำ
๑๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๕

นายปยวัฒน์ สุคนธรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๖

นายเดชา ต่อพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๗

นายฮือ แซ่วือ
๒๓/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๘

นายนัทธพงศ์ คำสิบ
๒๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๒๙

นางสาวนวลฉวี มารอด
๓๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวภัทรสร สุดตา

๑๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๑

นางสาวพนิดา ด้วงมูล
๑๓/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๒

นางสาวอภิญญา นวลพุ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๓

นางสาวโสภาพันธ์ ภูมิรุ่งเรืองสุข
๑๔/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๔

นางอรนัส แก่นโท
๑๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๕

นางเล็ก พิลา
๑๙/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๖

นางสาวอาทิตญา ทองบ่อ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๗
นางสาวเยาวลักษณ์ ตรีสง่า

๑๒/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๘

นางคำปุน บุญแสง
๑๗/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๓๙

นางสาวชลธิชา ไพรพา
๑๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๐
นางสาวจิราพร ทองธูป

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๑

นางสาวภัทรธิดา พันธ์แก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๒

นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรกอง
๒๔/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๓

นางมาลี มากมา
๐๓/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๔

นางประทุมรัตน์ ทองสะอาด
๐๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๕

นางมิตร ศรีใสคำ
๑๒/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๖

นางวิชุดา ชูวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๗

นางหนูแวว อินแนน
๐๗/๑๑/๒๕๐๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๘

นางสาวเพ็ญศรี คมชัยศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๔๙

นางสาวมินตรา ขนิษฐารัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๐
นายสถาพร นวลเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๑

นายสายัณห์ ปานนิล
๐๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๒

นายภัทรพงศ์ สิมลี
๒๔/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๓

นายอัมรินทร์ สีสิน
๒๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๔

นายธวัชชัย สายบุญเชย
๒๘/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๕

นายไพรสิทธิ

์

แก้วคง

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๖

นายณัฐพล ทิปะกะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๗

นายจันทมูล กัญญารัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๘

นายศํกดินรินทร์

์

คัมภีร์
๒๕/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๕๙

นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๐
นายสยามชัย โขโลจวง

๒๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๑

นายอนุชาติ สงสุข
๑๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๒

นายถาวร หมืนออก

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๓

นายสมหมาย กระหนาย

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๔

นายอนันต์ ทองแย้ม
๐๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๕

นายเดชณรงค์ สนเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๖

นายวุฒิชัย สร้อยสนธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๗

นายนภา สิทธิสงคลาม
๒๗/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๘

นายเกษม ฤาชา
๑๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๖๙

นายทนงศักดิ

์

หอมจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๐
นายศิริชัย มงคลแสน

๐๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๑

นายเฉลิม บุญเคียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๒

นายอนุวัฒ สีเสน
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๓

นายประทัย พันธ์ยาง
๑๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๔

นายศิวะ จันขุน
๒๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๕

นายรุ่งโรจน์ บรรจงชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๖

นายนิกร เบาะทอง
๑๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๗

นายเมธี แก้วเกษศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๘

นายสุชนม์ ม่วงยิม

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๗๙

นายพงศกร ไชยทอง
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๐
นายสุรพัฒน์ แสงประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๑

นายอภิสิทธิ

์

ทองไทย
๐๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๒

นายสายทอง คัมภีร์
๒๒/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๓

นายเกรียงไกร จตุพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๔

นายประมง สาน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๕

นายชูชาติ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๖

นายสุวิทย์ สิงห์ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๗

นายเวลา สร้อยมี

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๘

นายบุญช่วย พาครุฑ
๑๗/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๘๙

นายวัชรพงษ์ เพ็งหา
๐๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๐
นายอุปถัมภ์ สาน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๑

นายสมพจน์ มาตมูล
๒๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๒

นายศิวกร เพ็งอังคาร
๑๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๓

นายธเนศ คำคูณ
๒๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๔

นายพรชัย กองใจ
๐๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๕

นายฉลาด รักเทศ
๑๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๖

นายวัฒนะ คำชา
๒๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๗

นายเกษม ฟกทองอ่อน
๒๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๘

นายวิษณุ ดวงศรี
๑๙/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๑๙๙

นายศรายุธ เกิดทุ้ย
๑๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๐
นายศรชัย ดีพรม

๑๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงศรัญญา ใสไหม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเมือง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงดลยา ภูโด่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา รูปคำ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายณัชพล ทองพูน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายสิงห์ทอง สุรประพิณ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงญาติกา ลิมเส็ง

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายปยปราชญ์ มีโส

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็งตา

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายชนกนันท์ แสนใจวุฒิ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงรงรอง คำภา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายปรัชญา ชีพสุวรรณ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายธุวานันท์ จึงอยู่สุข
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายคูณกิตติภูมิ คำภีระ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายคณิสสร เส็งตากแดด
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายเดชาวัต กาวินคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายอธิบดี จำปาสิงห์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ ไตรวาริน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายมงคล สืบสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวิรากานต์ ซัมรัว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงวริญญา เพชรทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา ผาใต้
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายพสิษฐ์ คำชัยยะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายกฤษนพงษ์ คงสมพงษ์
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาภัค พารา ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงกัณฐิกา สุนลี
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงกันตา ชัยชนะ ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เพ็ชรล้อมทอง ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงกานต์อนงค์ พูนทวีเจริญสุข

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายกิตติทัต บัวกลีบ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายกิตติทัศน์ ปดทอง
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญมีมาก ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายกิตติภูมิ พลบัว
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงกุลนารี แซ่เถา ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายก้องภพ เขียวเรือง
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายจิรภัทร อินรอด
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงจิรัชญา ช้างเขียว ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงชนาภา บัวเงิน ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงชนิสรา นันทะสี ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายชยพล หล้าน้อย
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงชลกร
ทรงชัยมงคลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายชวกร เข็มเมือง
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงชัญญา ฤทธิรอด
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายชิษนุพงศ์ เขียวทิพย์
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายชโณทัย ธงอาสา
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงญาณินี ประทีปคีรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงฐาปณภัทร กลมเกลียง

้

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงฐิดายุ แซ่หลอ
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายณภัทร ทองสุข

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงณภัทร สอาดเอียม

่

๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงณภัสวรรณ พยัคประโคน

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายณัฏฐกรณ์ แซ่เถา
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา ปลังศรีทรัพย์

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ โม่งปราณีต
๑๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายณัฐภูมิ สังข์ทอง ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายต่อศักดิ

์

หาหล้า
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายทักษิณ แซ่เถา
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายทินภัตร แถวบุญตา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธนกฤต คำโสม

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายธนญชัย ครุฑา
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายธนดล ใจเมทา
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงธนพร ชมภูวงศ์
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายธนพัฒน์ มีแสง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ อุปอินทร์
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายธนภัทร เบ้าชัย ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์แต่ง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงธนัชพร แก่นสน ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายธนเดช โภชนุกูล
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายธนโชติ ขันทอง

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายธนโชติ ฤทธิชัยเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายธนโชติ เสรีสันติกุล
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ขวัญมอม
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อ้นศรีวงศ์ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงธัญสินี โฉมทอง ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงนปภา มีปอม
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายนัฐวุฒิ คำหนาหนัก
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงนันทฉัตร พวงกุหลาบ
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงนันทิยา พงศ์นิจภัทร
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงนิศามณี ก้อนพรมมี ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงปรานทิพย์ ศรีระชาติ ๗/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงปริชญา บัวทอง ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายปรีชา ปอแก้ว ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงปทมเกสร์ ปลืมเนตร

้

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายปาฎิหาริย์ โปแล
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายปุณณวิช รุนสงค์
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงปุณิกา เอียมน้อย

่

๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายพงศภัค ไพสิฐสวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายพงศ์ธร อัศวสิทธิกิจ
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงพนัชกร ยอดคง

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงพรทิพย์ หาญพยอม ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองแบบ
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ มงคงวัจน์
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงพรรณธร ขวัญนอน ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงพิชชานนท์ จันทร์สุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายพิชญ์ แก้วพินิจ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ วันดี
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หลักเมือง

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่เถา
๒๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายพีรกานต์ เบ้าชารี

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายพีรวัฒน์ สุริยาภณานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายพีรวัฒน์ โปร่งสันเทียะ

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ ปนปน ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี มันเพชร

่

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายภาคิน รอดทัดทาน

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีเลือม

้

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงภาลฎา พงษ์ประภาส ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงภิญญาภัทร แสนโครต

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงภิศมา อุ่นอุ้ย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงภุมรินทร์ เนาว์แก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายภูมินทร์ แซ่ลี
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายภูริชพล ปติเกษม
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงรดากานต์ คำชด
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงรวิสรา ครองสิน
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ พาทอง
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายรามกร เครือหงษ์
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายลาภวัต รินทร์วงศ์
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายวงศกร ทักคุ้ม
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายวชิรเมธ สารัด
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายวรกันต์ ปงคานนท์ ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงวรกานต์ แดงดี ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายวิชญะ แก่นพรหม ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายวิทวัส จันทร์ทอง
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงวินาญา เพชรดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงวิภาวินี คำมา
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงวิมล คีรีรัตน์สกุล
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงวิวารีณัฏฐ์ เพ็งสาย ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงศรัณยาพร กระจ่างวงศ์
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงศศินา หม่องคำ
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงศิริพร สอนราช

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายศุกลวัฒน์ บูรณะชัยศิริกุล
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายศุภกฤต รัศมีจันทรางค์ ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายสมบัติ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงสุชัญญา พงฒ์พุฒิชัย ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายสุดเขต หานาม
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงสุทินา นนท์บุญตา
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จรรยา

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา สุทธสอน
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงสุภัชชา สีทาดี ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสุรเดช คีรีรัตน์สกุล

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายอชิรวัฒน์ กึนทอง

้

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายอชิระ พิมสา
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายอติรุจ กุลชาติ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายอนุวรรตน์ ข้องคาน ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงอภิญญา แซ่เถา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายอรรถกฤต แซ่หลอ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงอริสรา นาคาพจน์
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงอิสยาภรณ์ ทัพพุ่ม
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงเกวลิน พัลละดี
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายเจษฎา ลาดทา ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายเพชร เข็มนาค
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๒ เด็กหญิงเพชรชญารัตน์
โชติกเสถียร

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายเมธา พิมพา
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงเมธิตา จันที
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิอ่อน

์

๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายภาคภูมิ นันเขียว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงอนันตญา แซ่เถา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ เคารพ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา ประยูรชาญ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายณชพล ติยานนท์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายณัฐกฤตยชณ์ ทองดี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายณัฐนที ไสยาทา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองวัน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายทรงพล พิมพ์ยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายทัศนพล ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายธนสิษฐ์ วงศ์วิริยชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงธนาภา อินธิรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายธีรมิตร ริดม่วง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงบงกช ผิวผ่อง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงพนิตสุภา พุทธา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองอ่วม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายราเมศวร์ ล้อมแพน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวิมลศิริ ศิลา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายอจลวิชญ์ โนรีเวช
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายเอกนรินทร์ ขิมเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายเอกราช แก้วจีน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงทิพติยา แซ่สง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายธนพงค์ แก้วทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ สุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงนฤภร ฮาดวิเศษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายประเสริฐ มณโฑ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงปุญญิสา จันทรสุกรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายรฐนนท์ หมืนสาย

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงลลิตา กลีบบัวทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายวชิรวิทย์ วิเชียรศิลป
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ยอดเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายสรภู ท่อเจริญพานิชย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงเบ็ญญาภา ตระกูลยิงเจริญ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายเมฆาภัทร คำมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่เถา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงนุชวรา แซ่ย่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายวีรภัฎ วิระชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายอภิรัตน์ แซ่ลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายเจษฎา เถารักตระกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายเบญญาสิทธิ

์

แซ่เถา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายจิรายุ เถารักตระกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงประภัสสร แซ่สง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๓๙๙

นางสาวขวัญนภา อ่อนน้อย ๑/๙/๒๕๓๖ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๐
นางสาวจิตรา สุระคำ

๐๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๑
นางสาวนันท์นภัส จันชุ่ม

๑๙/๙/๒๕๓๗
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๒
นางสาวนิลาวัลย์ เสือกะ ๑/๒/๒๕๓๕ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๓
นางสาวพรรณปพร ขันตี ๙/๘/๒๕๓๖ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๔
นางสาวรัชนก พรมจันทร์ ๗/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ วงษ์แหวน

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศรีรัก

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงมณีรัตนา เตวะสุ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงกชมณ ผุยกัน

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โขโลจวง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายภูริพัฒน์ แสนพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงอารยา อุดพ้วย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงพิรัญญา พลาหาญ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงพรธีรา รักก้อน
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงพนิตนันท์ คำคูณ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงรสรินทร์ ซินสีหา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บาขาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายศิรวัฒน์ เสมาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุข
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายวศิน ศรีบุญเรือง

ั

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายสุรยุทธ ทองคำดี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายพัทธดนย์ เหล็กกุล
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายธีรพล อ้นสี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงอนัญพร เพียรสอน
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรมาลารัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงจารุพิชญา รอดพันดุง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายอภิมงคล บุญเทียน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายอภิชาติ ศิลารัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงแธมมาฬน คำมา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงณัฐพร ไกรสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงปยธิดาพร เพชรกันหา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงวรรณพร อินทร์พินิจ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายนนทิวรรธน์ ส้านมา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ล้อมแพน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายพงศ์ศิริ ศรีชมชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงปพิชญา พัวปอง

้

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงเกสรา ปานทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงวรัญญา ดีพา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงวิชญาภา ตาแล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงภิญญดา หลีพันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายภาคภูมิ มันทะนะ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอนผา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายชุมพล แก้วมณี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ดอกพิกุล
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงวาสนา หวายสันเทียะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงแพรวิภา พุ่มไพจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายสรยุทธ เทียมเพ็ง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ขำบัณฑิตย์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์ช้าง
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายพุฒินันท์ จันคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายอิมมานูเอล เผ่าต๊ะใจ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงณิชารีย์ บรรดิษวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยเชิด
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตังประภาพร

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงพิชญาภา บูรณทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงมุฑิตา นวลเกตุ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงธนัชพร มัตหลา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายธนภัทร สีหะนาม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายอดิเทพ ฉำพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ แดนนอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายชนาธิป แก้วเจริญภัณฑ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงชุติมา ทองทา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงสุกฤตา ทองตัน
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายธีรภัทร เถือนสุข

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์ปาน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชมส่าน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายพิทักษ์ ทองยัง
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายณฐกร สาลีศรี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงวรรณิกา จันทร์มี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ จันทร์ศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ เสนาะจำนงค์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงสาลินี จันทร์ต้น
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายจาตุรันต์ ตุ้มพิมาย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายเอเชีย พรมสี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ อินทรประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ อ่องยิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงเพชรนารี เปลยพลอย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงปุญญิศา ปานอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ กองแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายดนัย เหมลา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา แต้มเต็ม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายภูพิพัฒน์ สุนทโร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายธนภัทร จันทรเสนา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงวราพร สุนิพรรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายทีปกร สีนวน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายปยังกูร บุษดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายพงษ์ศกร จวบกระโทก
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายภัทรดร ธนยานีรนาท
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงธิติสุดา อาจฤาษี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายฤทธีโรจน์ อินทร์ศรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายนครินทร์ อุประ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายณัฐจิรโชติ โรจน์พิชญะ
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์อิน
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงรุ้งนภา พาภักดี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงวัชรีญา เกษกัน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายลัทธพล เภตรา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพันธ์เมือง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายเทวนาถ คล้ายพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงกนกพร ปญญา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ นวลสถาพร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายสิริภาส ผิวผ่อง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายพีระวัฒน์ สารสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงพัฒชรินญา บุศย์นำเพชร

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ พิลา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงเกวลิน ดวงงาม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงปญจพร โรหิตะบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายสิรภพ หารวันนา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายจตุรพร สาอ่อน

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงอุมากร บัวฝน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงศศิธร ละคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงอรณภา ฉัตรมาลารัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เรืองเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงอนัญญา คำแพง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงอรปรียา สุวรรณพจน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายอนุวัฒน์ อินปน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สีวอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายพีรภัทร ลิมตระกูล

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายวีรพงษ์ พิมที
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ ตรีเสิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายอธิปปรัชญ์ พ้วยกิ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เหง่าสีหา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายอานนท์ จันทะมัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายนภจร บุญสิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงอรปรีญา คำวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายนราธิป บุศเบ้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายศิวกร สุระมณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงอริสรา คำวิเศษ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายธัชชัย พาแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงอาธิรัตน์ อุดแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงฐิติพร ลุงติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายอภิวัชร์ ต้นเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงธันยพร ขุนหีต
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงภัสร์นนท์ วันทองสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ ใจฟู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงกนิษฐา สายคำด้วง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อุทุมพร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายพีรวิชญ์ โรจนแพทย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงจิรภัทร พิมพ์แก่น
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เรืองกอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงปานไพลิน อุปรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรยือ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายทีระวัฒน์ สารี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงพัชรพร แพงขะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายจอมเทวะ ทองคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายปณณธร บุ้งดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คูณเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายนันทกร สวยโสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงรวิภา ภูมิครสาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายโชคชัย จันยิม

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

เจเถือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยอดอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงชวัลนุช จันทร์แก่น
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงกนกพร ทองนอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายภัศกร อินทร์จันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายชัชพงศ์ อินทรประสาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงนารีรีตน์ โพธิแฉล้ม

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ คำเรืองบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ คำเรืองบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายเอรวัฒน์ คำโพธิงาม

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพีระพงศ์ บัวดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงปราณปริยา สุดจำรอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงวรัญญา หมู่ดวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายปริญญา พลฉวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงภานุมาศ สุทธิสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ติดโนน
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงพิมพ์วีย์ จันทะสี
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงปรารวีย์ กิงนอก

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงนิรินทนา พลกลาง
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ตาแล
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงปยณัฐ กวยวงศา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายอาทิตย์ อินปาน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงรัตน์ชณีกร จันทร์สอน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงพัณณิตา มาลา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงปนัดดา สานา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายกิตติกวิน โยวบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายศาสตราวุฒิ บุญที

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา สุโพธินอก

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายอนุชา ผิวผ่อง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายศราวุฒิ อ่วมแปน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

คำภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายธีรยุทร โครมคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายพิชิตชัย เบ้าชาลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โคตรวงษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โครมคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายโกเมศร์ หาคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายกตชกร ก้อนเอีย
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายขัตติยกร คนเกณฑ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนกึน

่ ้

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายเตชินท์ ศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายธันยา นันทะจักร

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายมงคล เทียนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายวิศรุต เขียวมา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ พิมเขตร
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงปทมาวดี จันทร์ศรี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายภัทรพงศ์ สงสุข
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองแบบ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายไกรวิทย์ มาวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายกฤติพงศ์ แก้วชาย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ กายา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายอาทิตย์ สิงห์ทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายสรศักดิ

์

มามาก
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายนพรัตน์ บัวภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอาภัสรา พานทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายสิทธิพล มืดหล้า

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายชานนท์ เวียงคำ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอรอุมา พรมโสภา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงณัฐิยา ล้อมแพน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอำนวย หาญรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงเนตรนภา ปนทอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายวุฒิชัย นวลยนต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาว วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงกนกนาฎ จันสา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาว วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายภนิตสร บุญธรรม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายอัศดาวุฒิ โสมรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายจิรภัทร แสงสินธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายปฏิภาน ผิวผ่อง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงปาริตา พิมตัน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงอรัญญา ทองกุย
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปองท้าว
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายศิริชัย สาโท
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายศิริโชค สาโท

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงศิรภัสสร สิงห์คำ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายนฤพนธิ

์

อ่อนนิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงวันทนีย์ แทนจำปา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงกัลยากร สิงห์คำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายชยพล แก้ววิเศษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายจักรพันธ์ ปญญารักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายสงกรานต์ ฟกไทย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายวัชรพล เพชรม่อม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงนันทวัน ฟกไทย
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงรัตน์ติญา ยอดคำ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายเมธี สิทธิคำฟู
๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายภานุศักดิ

์

บัวภา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายรณกฤต แก้วประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายคชภัค พูนคำ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร เหง้าสังข์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ โคตรชมภู
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงกัญญาภัค โคตรชมภู
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงนฤภร ผ่องใสสี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

ปองท้าว
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายณัฐชนน จันดาเขียว

๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา อดเหนียว
๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายอิทธิพล โพธิอยู่

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงรัตนาวดี อุทธา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายกฤตเมธ มาวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายเสกสรร จันทร์ลิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายคุณานนท์ ดีโสน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายเอกราช คำอ้าย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายวีรภัทร ประสารยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายเมทา เวียงคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายคิมหันต์ มาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงพรธิพา หารู้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายกัณฑ์เอนก นิพวงลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายยศนัน วันพุทธ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงพรรณวษา บุญสิงห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ โต๊ะเหลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายกฤษณะ พรมสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงคณิศร กันยา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายนภัทรพงษ์ นาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายนิธิวุฒิ มิศพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายณัฐดนัย หางาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ บัวหลวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายเจษฎา นามแดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายภูริพัฒน์ ปานตะละสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ มาตมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายปญญพัฒน์ แก้วใหญ่
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำลือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงชนกชนม์ ทุมมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายปยะ ลาดเลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงพรชนก โชติเกียรติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายพงศกร จันทราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงนฤมล สว่างสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงชลธร แว่นแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คงไทย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงนฤพร รักษาพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงเกียรติยากร หรังมา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายพิชิตชัย อินลอย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายจิรทีปต์ ใสไหม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แสงประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายศุภณัฐ รามณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุษเบ้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายศักรินทร์ พรมมูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงสุมิตรา สมพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงธิยดา ศรีศิลป
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงมยุรฉัตร จันดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ บุญกอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงวริศรา บุตรตลอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ มีมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วเขียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงชนิตา มีมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายชัยณรงค์ วงพรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายปยะพัน อ้นสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายรพีภัทร์ พรมพัก
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงอรปรียา ข้องคาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงเนตรนภัทร ภาษิต

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายธนกฤต ก้อนคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ พลเยียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงกรรณิกา ข้องคาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายสายนที ตรีจักร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายอรรถพล แก้วอุไร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงรัตนพร ลิมวิลัย

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงอริสา สายบุญเรือน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร์อ้น
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ นนทโคตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายพิชัย ประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายนฤดล ปญญาส่าน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ขวัญสิน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ปราบนา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงนิติยา ดีแซง

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายรัชตะ ใจวุฒิ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายสุกนต์ธี สมสา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงเขมจิรา ศรีลาโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงศศิณาธร ปานสี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายณัฐดนัย มาลา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชุมพรรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายอัครเดช บัวเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงกานต์พิชา กองเส็ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ ออกประทุม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายนวมินทร์ เฟองระย้า
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายนที เนาสันเทียะ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร เสนาหลวง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงหนึงนิรันทร์

่

ปานเดช
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงสธาศิณี ทิกะ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ยาคำ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงวิชญาพร คำขาว
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงวรัทยา คำเติม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงดาริณี หาพุทธา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงณัฐนนท์ ทิมพู
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายอภิชาต ชูประเสริฐ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายเรวัต อาจแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายพีระวัฒน์ เรืองศรีมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายจักรภัทร พลอยเลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ บุตรเลือม

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงมาริสา บัวโรย
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงกัญญาภัค ญานวัฒนสกุล
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายธนิทธิ แผ่นทอง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๗

นางสาวสุพัตา กองฆ้อง
๒๖/๑๐/๒๕๒๓

วัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๘

นางสาวบัวเขียน หุมนา

๑๔/๑๒/๒๕๑๗

วัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงเมษา อินทร์สุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายมิงขวัญ

่

ชาติพหล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายนันทกร อาจเชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายธนัตถ์ ยศปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายวัฒนชัย ขัดปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ งามโสภา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนียมกลัน

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพชรประทุม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงรุ้งนภา จันทักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงวรัทยา สร้อยมี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงพีระกานต์ วันชัย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงรังสิกา มากมา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๑
นางสาวกาญจนาพร มีแสง

๒๒/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๒

นางสาวพิชชาภา แอดแฮด ๑/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๓

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่หลอ ๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๔

นายมนสิทธิ

์

วังคีรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๕

นายวัฒนา แสนยากุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๖

นายชาตณัฏฐ์ เนียมน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๗

นายอนุกูล แสนยากุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๘

นายจำรูญ แซ่ลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๕๙

นายพิเชษฐ์ แซ่กือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๐
นางสาวอนิชธิญา ทารัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๑

นางสาวอรัญญา วังคีรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๒

นายณัฐกฤต การุญบริรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๓

นายโชควิวัฒน์ แซ่หยาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๔

นายกิตติศักดิ

์

แซ่ลี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๕

นายไกรศรี ศรีบัวรินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๖

นายวุฒิไกร แซ่หว้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๗

นายศราวุธ สุคงเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๘

นายชัยวุฒิ บุตรพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๖๙

นายณัฏฐ์เดช ธูปหอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๐
นายอุภัยภัทร บุญปน

๑๕/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๑

นางสาวอรญา พรมวัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๒

นางสาวพัชรี พรมบวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๓

นายธนายุทธ์ คำชด
๑๘/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๔

นายวุฒิพงษ์ พรมศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๓๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๕

นายสมชาย วิลัยวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๖

นายทนงศักดิ

์

คำเพิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายเตโชดม เปดโปร่ง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายวรินทร ตรีเสิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายธนโชติ ช้างเขียว
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ พิมพาเรียน

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายสุริยา ปาชม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงภัทรภร มณีนิล
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สุนลี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร พิณเทพ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงปาลินี ศุภศร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงมุกริน พิมพ์ดี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงชลดา แก้วคง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ รูปบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงฐิติวรดา ปยศทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โสภา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ เหง้าแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุพิชชา คมด้วย
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ประสมสาย
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายพุทธรักษ์ สาคร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายพนมพร โฉมเฉลา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายณัฐชนินทร์ แก้วมงคล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายภานุพงษ์ แสงอยู่
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงพิชชาพร กลมนา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงพัชรา พุ่มคำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๐
นางสาวปภาวรินทร์ พุทธปา

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายศิวัช เซียะรัมย์

๊

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายชยากร พิมพ์คง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายพงศกร แก้วยม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายภูริภัทร พรมดี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายพีรดนย์ มาจุ่ม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงจิดาภา คำแพง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงปยดา อังน้อย

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ เมืองคำ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายสุวรรณ เมฆพร้อม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงจรอนงค์ ไพรทอง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายภูพิพัฒน์ อังน้อย

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายพีระพันธ์ กองเผือก
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คนดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายปราโมทย์ แก้วเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ อยู่ยืน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงณัฐชยา ดาทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายภาราดร พริงเพราะ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายธนู อังน้อย

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายปณณวิชญ์ จันทศรี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงวิชุดา พรมบัวศรี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายธันวา เฮ้าปาน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายปฏิพัทธ จีเวิน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายอนาวิน เข็มสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าจาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายพิพัฒน์ คำก้อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงนิฬาวัลย์ พรมบัวศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายพิริยะพงษ์ สุริยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๒๙

นายสมัย จันฉิม ๒/๘/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๐
นายอดุลย์ ช่างเขียว ๙/๙/๒๔๙๕ โรงเรียนบ้านนำพุ

วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๑

นางเวศ พาแก้ว
๑๙/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายณัฐพร ลาดบาศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายธนันธร คำเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โกบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงศรัณยา มีทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงวิชญาพร คำทุม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงนันท์นลิน คำดี
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์เกิด
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๐
นางสาวภัครมัย จันดาวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๑

นางสาวพิมพิศา แก้วเขียว

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายมนัสวิน โชคเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายภูริภัทร ขจรไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายอิสระพงษ์ กุลเกียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ พิณเทพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงพร้อมฉัตร มันสมใจ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงภัทรพร พรมมี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงโยษิตา ไพรทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงอาริษา ธรรมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายหัฐพงษ์ ศรีแดงนนท์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายวุฒิชัย โคสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๒

นางสาวชลดา วังคีรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๓

นางสาวสุภาวิดา สีเถือน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๔

นายกฤษณพัสม์ พิมพาพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๕

นายวรายุทธ เพียสนิท
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๖

นางสาวอรอนงค์ ภูบุญทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๗

นางสาวอริษา ธรรมเนียม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายพัฒพงค์ ไตรเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา กองสง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงปริศยา กลับจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงปฐมาวดี ลาแสง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงดวงฤดี บอมโคตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายอาคม ภาพสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุตรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายทรงกต นาคำ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายชญานนท์ พ่ายผา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายปภังกร นวนเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายอัคคเดช คำเมฆ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายธนพงค์ เบ้าฮะ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายประสิทธิ

์

สีสัก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายจิตรินทร์ แก้วโยน
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายนันทยศ ศรีสุนทร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายธรรศ สุวรรณเนาว์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายสิริภัทร วงษ์เวียง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายพงศธร รังษา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายพลธัช ส้านมา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายเอกพล พิมสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายธราเทพ ปะระไทย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงวรกาจณ์ จันโท
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายประธาน ภักดีสุจริต

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงปยากร รุณทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงพาวิณี พันสนิท
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงอรัญญา นามรอด
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายอิทธิพล ยอดคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายศรสวรรค์ สกุลรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายทีปกร จันทร์นุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงอภิชญา มาชัน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ แก้วเกตุ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เรืองศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงศิวนาถ วันสา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายพนธกร สีโหง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงศศิประภา กำมา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายศิวัช เอียมพงษ์

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงอชิรยา อิมแผ้ว

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายเลิศมงคล พานผง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ยังทะเล
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายจักรินทร์ ทองสีดา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายสุริยา วัดศิลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา พาหา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงลักษิกา บุสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงสุทินันต์ นาคราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ปอสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงชญานิศ อุดสัง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายพีรภัท ภูผิวนาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายพิชิตพงษ์ พิมพ์ทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายเอกรัฐ กองคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายกฤษดา กำไลลวย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายรัชพล พลบัว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายพีรพล ผุยคำภิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายพลวรรธน์ คำจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายมงคลธรรม จันทร์น้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ลือพรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จันตืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงอารยา พาพรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ โสพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงลลิตา ทาตัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ขุนหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ผากุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ ขวัญเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์มา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ส้อยคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายปยพงค์ ยศปญญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายนภัสกร สนสร้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงปนัดดา วงค์ภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงวริศรา เพียสีนุย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงเบญญา โพธิศรีสวัสดิ

์ ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมล วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ปจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงกาญจนา พลกัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงณวิยา นวลเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ขันทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงนภสวรรณ ทองแถม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงปฐมวรรณ เรียงยาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงปนแก้ว โพธิทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา พิมมาตย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงอรทัย นามวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงอันอัน ชืนดอนกลอย

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายเสกสรร ขลังวิเชียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงปนัดดา กาปน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายนที สีสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคตะหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายธีธัช จันทร์เทียน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงปรีดานันท์ ด้วงทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๓

นางสาวมยุริญ อุดมแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๔

นางสาวลดาฟา โคตรพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๕

นางสาวชลธิชา ชัชวาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๖

นางสาวปพิชญา คนเกณฑ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๗

นางสาวรุ่งนภา กุสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๘

นายจรูญพันธุ์ จันทร์เฮ้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๔๙

นายอัครเดช พละศูนย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๐
นางสาวสุริชา ชัชวาน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๑

นางสาวอารียา สุขจิตต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๒

นางสาวปยะธิดา มารู
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๓

นายธีรพล วะนานาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๔

นายปริญญา ประทุมสาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๕

นายพายุพัฒน์ ทองจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๖

นายอนุชา พูนทวี
๐๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๗

นายธนากร กองกวด
๑๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๘

นายภานุพงษ์ จงกลบท
๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๕๙

นายชยารพ หาญรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๐
นายพงษ์สิทธิ

์

คำปลิว

๑๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงปาริตา สิงห์เถร
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายฐากูร สนสร้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงญาณาธิป โสนา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายธนายุต เขียวมา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายสุธิยนต์ ผลาจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงธันยภรณ์ นาขัน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงศุภวรรณ สีหะนาม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงศศินิภา อะฎะวินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพภูเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงกุลณัฐน์ พงศ์วิชาชาญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงรมัณยา วงลคร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายพฒินากร คำแสน
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายศุภชัย อุดศรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงหิรัญ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงโอฬยาฑิณ คำแสน
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายธีรพล คูณโห
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงปานหทัย พูนศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายคมสัน น้อยปดชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีพา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงสุรนุช ทองแบบ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายศุภวิทย์ พิลาเกิด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายนพคุณ แสนอินไล
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญคลัง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงนภัสสร โคธิเสน
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงพรกนก ใจเย็น
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

สำรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายศิรายุ บุดดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงณภัทรภรณ์ ไชยสวาท

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงพิสุตรา ยวงเงิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา มาดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายพุทธิไกร จำปา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายอภิชาติ ปอสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณาจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายพีระพล บุลคลัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ตะหวด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายนครินทร์ โชคคูณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงสาวิตรี เอกแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงวารุณี เอกแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขะดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ ฮามศรีพรม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายทัชนัย อะภัย

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธีรพล ลีลา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สุดโลก

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงชะนาพา ชัยอุดม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่นางาม

วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมท่อน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่นางาม

วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา มานุช

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายชัยณวัฒน์ แสงสุข

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ฤกษ์สุขกาย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายพงษภัทร์ รัตนภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงนันทิดา นิมาลา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายวรวุฒิ นากร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายวายุ ไคร้ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายศภากร แสงมณี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงสิริวรรณ อินทร์อำ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสิทธินันท์ อุ่นบุญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายกิตติคูณ เพชรมล

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สังเถิน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายนนทกร สร้อยสัตย์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ยศยะ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ คำวิเศษ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายอนุพงศ์ มีจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงกนธิชา กันเจิม

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงจันทกานต์ นามวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงปรียาวดี สุขไคร้

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงแพรวนภา บัวทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายณัฐพล พิพัฒน์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายวันลบ ราชมนตรี

๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายเพชรจุฑา เขียวนิล

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ กะตา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนครเดิด วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงวิชญาดา ทองนอก

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายภานุวัฒน์ สีไพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ฉินรี

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงวนิดา จำปาหล่อ

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายธนาดุล มิทเชลล์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงสุทินัน จันมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายรัฐภูมิ มาลา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงอรรวินท์ กิงนอก

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสรัญญา เวียงทอง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงเขมรินทร์ คูสรรพกิจ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๐
นายสมนึก สมพงษ์

๖/๐๙/๒๕๓๙
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๑
นางสาวอังสุมาลี จันทร์พิลา

๒๖/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงจีรวรรณ เกตุแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา นันทชัย

๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงณัฐพร คุ้ยทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายนัทธพงศ์ น้อยมี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พจี จันทร์ทึก

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุชานาถ แสนคำ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายเฉลิมชัย รอดน้อย

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์นุช

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๐
นางสาวใหมทอง นามศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายกิตติกร ดีเกิด

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงทิพยา บุดดา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายศักดา สีบุตรตา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล ยอดคำ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายไพรัตน์ สีไสย

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอนุชา จันทร์สิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายเจษฎา เหลืองสารี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายสุธี ช่างทำ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงสุภาพร ช่างทำ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายประทีป สีเสน

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงสุนิสา สิงปอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงณัฐวดี วันเนา

๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงปนัดดา ภู่ภักดี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงสุขิตา นามแดง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงมนัญญา มีชม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายศักดินฤน

์

กาบคำ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายสิงหา ใต้กิ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายนฤพัฒน์ งามขำแปน

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงศิริสุข จันมา

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธีรภัทร ด้วงลา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายปฏิภาณ ลาโทน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายวิทวัส หลักคำ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายปรพงษ์ วรรณา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสุธีรา ขำขัน

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายโชคชัย สนธิสมพันธ์ุ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงศศิธร ทัดศรี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร ชมไกล

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงพรรณวิลัย บุญอุบล

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายภูมิพิทักษ์ บุญเลียง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายพัชรพล พรหมทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายญาณกร อุดพ้วย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายภูริณัฐ อุดศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงณัฐชา สุขศิริ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงนภัสร พิมพ์ดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงอาภาพร สร้อยมี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายวงศพัทธ์ กองเกิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายคณิศร นพมาก

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ผุยเหง้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงภัทรภร ชายเรือน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงศิริญาพร กองแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขียวขาว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายจีรภัทร เปดดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายจิรายุทธ นาคเพชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายโจนาธาร โกเอว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายชัยมงคล บัวภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สร้อยมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายชัยอนันต์ สร้อยมี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายนิรพัฒน์ ทองเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายวทัญู เสนารถ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายสุรวุฒิ สาบุญมี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงญาณิศา อินตลาด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงปรางค์ลดา แก้วจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงปรานันท์ จักรคราม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงปานรุ้ง คำใส

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงพรทิพย์ อุ่นอุ้ย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงพิชญพร คนเกณฑ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ภาพสิงห์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงศิริพร พงษ์คำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายกิตติธร เทพพิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายพลนิธิ โพธิหล้า

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงณรินทิพย์ พลกัณฑ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงปรีชญา สกุนนี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงพรวิสา แพงปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงพฤกษา มาวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงอภิญญา มาวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายธณัตชัย หมวกชา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายธรรมสรณ์ คำธีศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายนาถวัฒน์ อ่อนโสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายพลกฤษณ์ ราชวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายวุฒิไกร ใจแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายศุภวุฒิ สนทน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงกุลธิดา เพิมรักษ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงจิรัชญา กันยามา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พันอะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงรินรดา หยองใหญ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายอาทิชา ทองเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา ชาทัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายเพชรกานต์ อินตลาด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายภานุพงศ์ มีนนท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายชินวัตร มาอาจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงนริศรา รินไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายกฤษณะ ราชพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายธีรพงษ์ มาอาจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงนฤมล ทองจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงปลืมจิต

้

รักษาบุญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงภัคจิรา เขียนซ้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๗

นายปยราช ปองคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๘

นางสาวปนัดดา กองพวง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๓๙

นางสาวอรุณทิพย์ อินทร์รอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๐
นายธึรวุฒิ ภาดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๑

นางสาวธันทิชา สุขโฉม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๒

นางสาวศิวพร งอกขึน

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๓

นางสาวอารีรัตน์ หาหล้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ เบ้าหล่อ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา เทียงแท้

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ หาญเวช

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายชาญณรงค์ จันทร์ฉาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายอิทธิบูรณ์ สมสร้อย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คำหงษ์สา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายจีรัฐติกุล สาตรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงรัตย์มณี กล้าหาญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงธาวินี ใยเกตุ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงชลลดา เวฬุวนารักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงภัสสร จันทร์เม้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายวชต บุญพา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงปุณยาพร พรมชัย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายพลวัฒน์ เสนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

พวงไพร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีสด
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงญาณภัค พลแสน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงเกตุศิริน จันทรสกุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ มาสา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เริญศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายปรีชา แก้วดอนรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายสุรพงศ์ ไชยรส
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ช้างคำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายธนลภย์ บุญตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายวัชระ ตืนเต้นดี

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงนัชชา ศรีสายคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงสุภาพร เขียวจันทร์แสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายปรเมศ สนกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายกิตติภูมิ กงดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายวีรพล ใจมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายธีรภัทร ขวัญเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงศรันญา ยอดอ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๖

นายธีรติ เขียวแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายนันทวุฒิ จันทวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายธราพงษ์ ยิงชืน

่ ่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายวิฑูรย์ บัวสระ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายศักดา สีดำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวัสดิทา

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงกนกพร จันขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงชไมพร เรือนกว้าง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงพรนภา บุตเกนา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงไพรริน แก้วเกิด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงนภัสสร พรหมบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงนลิน ช่อวัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงภัฎจิราพร ใจจูมปา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงศิริวรรณ มาน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงสิริวิมล หมวกชา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงอรพิชญ์ ทุมศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงพนิดา ซุ่ยอาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุญชู
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๔

นางสาวณิชาภัทร น่วมตุ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๕

นายภีกฤษฏิ

์

โสพัดนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๖

นางสาวปณฑิตา ฤทธิ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๗

นายภูวเดช ขำศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๘

นายกีรติ ถิตย์ประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๑๙๙

นางสาวเสาวนีย์ จองวัฒนกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายภูรินทร์ วงศ์วิริยชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายจักรีชัย รามศิริ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายธิติวุฒิ บุผาทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายรัชชชานนท์ จันทะพินิจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นันโท

๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงทัตพิชา สิทธิลือชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงธนิฌา เนตรอิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แก้วปองปก

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงภัคธีมา โพธิอ่อน

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงอัญมณี จุตตโน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงกนกนภา คีรีรัตน์สกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำสีทา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ชินไธสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงธนิศา ทองวิชิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงพัทนันทน์ เกตุยอด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงวิรัชญา วิเชียร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงอชัรญา เวียงจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญอิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายพีรวัฒน์ รุ่งเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายเมธวินทร์ ทำทัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงขวัญทิพย์ สอนสมนึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๒

นางสาวทิพย์วรรณ แสนอุบล
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงธนัญญา อินตุ่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงนัฐพร ผลทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงสุกาญจนา เพชรพิลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายพัทธดนย์ โพธิปลัด

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายสุรดิษ ราชมนตรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา ดีวังยาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๒๙

นายการัณยภาส แซ่เติน

๋

๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๐
นายศิวรุต ขวัญเพ็ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๑

นายพุทธินันต์ สุริยันต์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายภาคิน พุ่มน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๓

นางสาวปยะธิดา จันทะคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงปยธิดา ยศปญญา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๕

นางสาวสุกัญญา ชาธรรมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๖

นางสาวศรสวรรค์ นันโท
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงมัทนาชนม์ แซ่จัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๘

นางสาวพนิดา สุทธิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๓๙

นางสาวนิตยา น้อยนันท์
๑๖/๐๔/๒๕๒๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๐
นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย

๐๕/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๑

นางสาวณัฐวรรณ ปอสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๓๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๒

นางสาวสายชล สังทอง
๑๑/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๓

นางสาวสุพรรณี แก้วย้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๔

นางสาวผกาพรรณ คำโพธ์งาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำตุ้ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๖

นายประกาศิต กองร้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายกิตติชัย วันสี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายพุฒิชัย คุณอุย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายชวิน กันแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วดอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายศุภวิทย์ สมสิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายลัญจกรณ์ แก่นตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายพิชชากร สุทธาวา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายพิชุตม์ คำวันสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายชวิน จันทร์ขุน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายพชรพล แสงราช
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายสุธิวัฒน์ ขุนคำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายฐานัส สุทิวาชัยพร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงธาริณี บุญเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงภคพร หลวงวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงปนัดดา แพงมูล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงนนทินี ตัวสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นามบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายฐานพัฒน์ อ้อมแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๕ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงรัชนีกร ทองวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายศุภกร โค้วตระกูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงปนัดดา เสมอ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายเจตริน จันหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สีทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายนันธชา จันคำ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงธาริษา แก้วลอย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงยอดกมล ถือศีล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายสุกฤษฎา หอมสิงห์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายสุเมธ กันทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายธนาภูมิ ทับทิมไทย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายตะติยะ ตรีพยัคฆ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สิงห์หลักเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายจักรพงศ์ กระทู้
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายปกร ศิริกาญจนพงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงบุษยรัตน์ มานะกิจ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงเพชรชมพู ศรียากูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงวรกานต์ มันเหมาะ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงกานต์รวี นิระกิจ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงนริศรา เกิดทุ้ย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงนริศรา แสนคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงอนัญญา นวลทัด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายเดชาวัต ทองพัด
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงกิตติพิมล

์

ทุมมา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงชนัดดา วันยศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสโรชา ศรีจริยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงกชกร สายจันเจียม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงชนิศา กลันเรือง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงชรีรัตน์ แก้วแย้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงอริสา ศรีจริยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายกวินเทพ โสนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายวีรภัทร โสภี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงกชกร ตาเห็น
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงชวัลนุช กันยาประสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ตรีแจ่ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงธันยชนก จ่าชัยภูมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงปภัสวดี เชือดวงผุย

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงวรารมย์ สายทองเพชร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงอิสรียา บุญยิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายธิติ กิตติวิโรจน์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายวันมีชัย อยู่สำราญ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จำรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงวิยดา สารีพัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงภัทราพร จันทร์นุช

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายรัฐศักดิ

์

บุญแจ้ง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธนภัทร ร่มโพธิภักดิ

์ ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายทินภัทร จันทร์สีดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงภัทราพร ทองปุน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายพิสิฐพงศ์ ประจงไสย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงวรรณษา วงศ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองแจ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายอริย์ธัช คำบัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายพัชรพล เสนานุช
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ม่วงนนทศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงณิชากานต์ สุริย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงจิตติยาพร มณีชืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทมินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายพงศ์พิชญ์ หมวดชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ กินา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายคมกริช สารวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงเนตรนภา สาริด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงอรปรียา เพ็ญงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงอภิชญา อินสอน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายธนากร นวลพุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายภคพล จันสา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายวัชรพล สุดาจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายปรัชญา กองเพียง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทองสัตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ทองเยิน

้

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ อ่อนตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายสรวิชญ์ กุลเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายเสฏฐวัฒ ถินลำปาง

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงญาณิศา แก้วคง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงรัชณิดา เชียงทา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงปณฑิตา พรหมชาตรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงชนัญญา ชัยวิชิต
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายธีรยุทธ แก้วคง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ ภูนาแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายวนกฤษฎ์ ขจรไพร
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายภาสกร ฐิติกุลโสภณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายปรมี ยาบัวภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงณัทมน สุดาจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ แสงราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายกรวี ปองกัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายนวิน แซงสีนวล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายธนากร ดาทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงสีสัตตนารถ คำหริง

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วปาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กองกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายพนธกร วรรณรัตนพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายพงศกร โสพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงสุจิตรา สายคำทอน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายศักรินทร์ มาลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายธนากร ทองธนบูรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายธีรภาพ กุลสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงศิรินภา ไชยพิเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายธนากรณ์ ลีลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงสุวณีย์ นันทกูล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายอาทิตย์ มาท้าว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายปริทัศน์ บุญยอย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

มูลทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายศุภโชค กองพล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายภากร แก้วย้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เดชทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายธนากร สังลัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายณิติพูม สุทธิโสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายมนัสชัย แครงกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงปภัสสร ลากา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายอภิชาติ สารทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิรชิตา เหง้าพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายก้องภพ

ไพรสวัสดิ ณ เชียงใหม่

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงศิรดา เรืองสิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยงดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงกันยาวีร์ นารินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ขวัญแน่น
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงเพชรริดา คำรุ่น
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายทิวากร กันยาประสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงอัญชรีย์ ศรีประกอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายณัชพล ภักดีสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงหทัยชนก ปรีเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ ทุมประดิษฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายหนุศักดิ

์

เรืองน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ประถมสุริยกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงเมธาวี ทองแบบ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์แซ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายไพศาล สายคำพล
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีนาค

้

วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายกศิกร แพทย์ไชโย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายอภิชัย ทองปก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๗ เด็กชายกฤษฎาภิคุปต์
คำนันท์

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงพัชรลดา ศรีแย้มวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายพงศธร คำนันท์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงสว่าง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงศรสวรรค์ สอาดใจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายชูศักดิ

์

มีหล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายผไทเทพ พุ่มเทศ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูปูน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายวิวัฒน์ ปะระบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายภัทรพล ทองเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ กันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงพิณทิพย์ภา จำปาสิม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา นามวงศ์ษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายเอกกวี วันแสนซือ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายพิพรรศ สายแก้วเกิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงภัทราพร โชตินอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงชลนิชา ทองมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงนิภาภรณ์ กินยืน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายโยธิน ดวงสว่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายพีรทัต กินูนย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงลินรณี เขียวพุต
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายทรงพล ทองเขียว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล ศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายคมกฤษณ์ แก้วเข้ม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงรินลดี กันยาประสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงสุภาวดี บุญธรรม

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงภายุริน วัฒนกูล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงสุพิชญา แก้วใหญ่
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงสโรชา กันยาประสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายธนดล เจือจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายศุภกฤต ทนะข้อง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ปญญาสาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กชายนิพพิชฌน์ พรมพวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายศุภวัฒน์ กุลยนต์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ รักโถ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงดลธิญาภรณ์ ฟกทองอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี หัดที
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงกวินธิดา คำอัด
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงรุ้งอัสนี สิงห์นนท์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายเจษฎา คล้ายบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันขุน

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายนพคุณ บุญมีมา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลนาค
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายอโยธยา สุทธิภักดี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยะถา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๐ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงณัฐชนันท์ นามโคตรศรี

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวสะอาด
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงพัชรี แก้วเบาะคำ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายศรเพชร กางถิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายนวพล นวลตุ้ม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงสมสิริ คำกุ้ง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงปริยากร จันทร์เถร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายพงศกร ถือศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงกชมน โสภักดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ขนขำ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงพัชรพร สิงห์ภา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เมืองเทพ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายหริญ ศรีมงคล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงศุภสุตา วัดทอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงคุณพร ชำนาญพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายทักษ์ดนัย หลาบโพธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงยุภาดา แย้มชัยภูมิ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายศุภฤกษ์ เมืองตัน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงเกวลิน สุขเสถียร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายวิศรุต นวลเนือง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายเดชนรินทร์ ปล้องแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายชินพันธ์ แก้วทอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายธนาคินทร์ อินสุนทร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงปรียาภัทร ทาแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงพรนภัส แก้วครอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ปนนา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงฐิตินัน แก้วดวงดี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายภาคภูมิ ลือรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายพศวัต ศรีม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายยุทธภูมิ แก้วเบียง

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขันทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เลียงกาทิพย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายกวินภพ เชือบุญมี

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา นิยมพล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงปวริศา ศรีชามก
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๑ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายกฤษณ์ดนัย วงศ์เรืองรอต
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงศรัณยา เทียมเพ็ง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงปนันดา ปานคำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา ประทุมทีป
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงปานระพี สวัสดินที

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงรมณ แซ่ม้า

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอดิศร แก้วทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายธนโชติ ตันตุลา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีชามก
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีบุรินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ โพธิสาสิม

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วกุย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงศุภัชญา เหง้าพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงทิพาพร กองหอม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายทีปกร หาพุทธา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายโชคไชย กงเดิน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายกันตวัฒน์ โสภี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แทนพรมมา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงปยธิดา จันทรา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายไชยวัฒน์ สายสิงเทศ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายทองดี เทพทองดี
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายภัสกรณ์ มะโน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงธันยชนก สุริยนต์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายอภิสร เจริญผล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงเขมจิรา เรืองอุไร

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายนิติกร มีคุณ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงเยนน่า ติง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายเอกอมร กิทำ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายธนกร กิจขจรศาสตร์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงธารารัตน์ เรืองชัย

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงศศินา ดอกรักกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงนัฐฐิชา แก้วอัด

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสุวิชาดา เม่นเผือก

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงชลธิชา แสงสว่าง

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๒ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายปภาวิชญ์ บุญจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงธัญสินี แดงชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงพิชญาภัค กอนมนต์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงศศิธร ศรีธาดา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงบุญญิสา ครองยุติ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายธนโชติ วันทองสุข
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงกนกมณี พรมรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายกิตตินุพงษ์ แก้วเจิม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ขวัญแน่น
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีพรม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุริยะ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ ชัยบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงวรัชยา ชำนาญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงภคพร แก้วทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ แก้วคูณ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงกัญญาภัค กันทา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ วงษ์โฉม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ บุญสายยัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายณฐกร ทองแทน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายพชรพัชร์ ปลาดตา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงรินลดา กระทู้

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายจีระวัฒน์ ขวัญอยู่
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายกรรชัย อ่อนละมูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายกันทรกร จันทรมณี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงพรหมภัสสร แก้วกุลพิสิษฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงกฤติมา พรมลักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายวุฒิชัย จันทานวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายกวินเทพ พลพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงปวีณา แก้วสงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายสรัล กาญจน์สมบัติ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายวีรพัทร นาจรูญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายทัพโยธา ศรีชามก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองสามสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายปภาวิน สุขประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายจิรายุ สีตา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายทินภัทร ศรีจริยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายพีรภัทร มีชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายวีรวิชญ์ ดอนบรรเทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ คงดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุราณรมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขวัญหมอน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายภูเบศ กิงการี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงกรชกร
ปรางค์วัฒนานนท์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายปวริศร์ ทิศพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงดาศิกาญจน์ ขาวงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คำพวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทาสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงณริสสา คำวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ประสานจิตต์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ ธาราดล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ พรมรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายนิธิพัฒน์ ถินกระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงณัฏฐชา ศรีสุนทร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงกีรติ เปรพิพัฒน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายบารมี บุญมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงธาริณี ธรรมสรณกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายพัฒธนพล นุ่มฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงบุญญาพร แก้วพวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงธิดาพร พรมเสือ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายวรายุทธ กุนสิง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

แก้วคง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายนันธวัฒน์ กันเกียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงธนพร อภิปุณยารมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงบุษราพร ฤกษ์สังเกตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พรหมบุญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงลรินทิพย์ จันทร์ศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงปนแก้ว แก้วทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายจอมพล แก้วพัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คำริส

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายนิธิ ชุ่มมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงธนาพร แก้วเจิม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายรัฐพงศ์ คันธีราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีชามก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายนวพล ทองดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายกิตติกรณ์ ทองรัก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงอลิตภัทร กันทา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงพัชรา เลียงกาทิพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงนริทร์ แสนแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วมิตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายพงศ์ภัค ตันตุลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงพานทอง ศรีแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงวรกมล บุญปอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงอภิวรรณ บุญทะจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ คันธิราช
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายรติพงษ์ ศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

โพธิดี

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายรณพีร์ ศรีโสภณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงอังค์วรา แก้วมิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงนำพุ คงกระเลียน

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายวิริยะ กันยาประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายวัชรพงศ์ พิมพ์เสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีแจ้ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ยศปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายชานน เตียวผลงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๖
นางสาวศิริวรรณ วิสาระพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๗
นางสาวปวีณา คำภู

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๘
นายชัชนันท์ ศรีม่วง

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๐๙
นางสาวกัญญารัตน์ สีหาพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๐
นายอภินันท์ กันนะลาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๑

นายเอกลักษณ์ คำเพิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงวารุณี จันดี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

วงษ์เกษร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายสนธยา ทองหม่อม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชูเสียง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์สิน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล นาคเพชรสิริ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา กิเวียน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงพิฆเนตร ตุ้มคำ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงเก็จนำเพ็ชร ยีภู่ศรี

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงมณฑิตา มงคลพุทธรังสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายสุธิราช ปองแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายศักรินทร์ ทองเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายธวัชชัย กัลยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองแทน
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วพวง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายพีรพงศ์ คำเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายอดิศร ก้อนแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๒๙

นายอนุสรณ์ มูลศรีนวล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีมณี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายธิวากร แก้วแย้ม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงกีรติยา คำงุ้น
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายปุลวัชร ใจผ่อง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงธิติยา สุดแสน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วอำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายกฤติพงศ์ เยาวนิชย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชำนาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายวรรธนะ ขวัญชม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงจิตรานุช ทีแสงแดง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำน้อม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา

วัดประชิตกัลยาณมุนี
 

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

คำปูน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เพลียเดช
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงธิราพรรณ หมันบ่อแก

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา

วัดประชิตกัลยาณมุนี
 

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงชลธิชา ทองแพง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายอดิเทพ พรมมี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อุทธิยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงพัชฎาพร คำตีด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายนักรบ บุญไสยัง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายณัฐพล พรมมาวัน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายยศกร ขวัญงอน

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายสุวิทย์ แก้วเบาะคำ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ คำฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ลึกลำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ปญญาประสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงเมตาวตรี วันศรี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ขวัญชม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายตระการศักดิ

์

ทศหัตถ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายกฤษฎา ทองแจ่ม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงพรพิภา นำสา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ พลภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วเจิม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายเมคินทร์ ขาวหนู
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายปรเมศวร์ ปนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงจันทิมา แก้วพวง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองย้อม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงธาวินี คำผง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายณัฏภัทร ทองหมู่
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายเดโช กุนสง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายภาณุพันธุ์ กุนสง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายมานินพันธุ์ ศรีพรมมา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีริโม้
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงชุติมา กุนสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงเดือนนภา หล่ออินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ นอกไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงบุษกร จำเนียรกุล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงพิมมาดา นพเพ็ชร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วกก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงศรัญญา พะวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงสุริษา อาซาด
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธนากร เกียนต๊ะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บุตรเต
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายภาคิน กุนเสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงปริยาภัทร โทนเทียน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี กุลสง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายวิทยา ดารุณรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายธีรพงษ์ สัพโส
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงรุจิรา แสงสุทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บาสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายกฤษดา บุตรา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายธีรเมธ สิทธิ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงเพ็ชรดา บุญอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงชลิตา ทองหมู่
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ กุลเกลียง

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงอภิญญา แก้วเพิม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายชาคริต กันเจิม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงทิพาพร บริหาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงอรปรียา เสมอ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงชวิศา สุกแจ่ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์เสนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงปาณิตา ชัยยงค์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายธนากร ไหมแพง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงอุทุมพร กุลเทียน

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองรัก

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายนพรัตน์ เกตุทองมา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายภูริพัฒน์ กาฬภักดี

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงสุภาวิณี เสือสาง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ทองหมู่

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงวิภาวี พันไทย

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงวาสนา บุญอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายพิพัฒน์ พรมบุตร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายนัทธพงศ์ สุขแสนเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เพ็งพา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงวิชิดา สามงามยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายกัมปนาท หุมนา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงวิลาสินี กองเงิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงวิภาดา กงยนต์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา เรทา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงธีรดา โซ่เงิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงกิติยาภร กงมนต์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๘ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงอรวรา จันหนู

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงรินรดา จีนดง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายอนุวิท บัวทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายเอกรัตน์ เสมอไว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สามารถ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายภานุว้ฒน์ เมษเคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายรัตภูมิ ตือยา

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงปยะมาส แสนเมือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายนราวิชญ์ ทองพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงแสงอรุณ อินทร์แต่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กองน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายศุภวัฒน์ บุญเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงนลินรัตน์ นวลฟอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงพรนภา ยวงคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายปริเยศ บุตรโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายฐาปกรณ์ คำแสด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงปณิดา กลับใจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงศิรินพร ลาสาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายสิทธินนท์ ลาสาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ชูเทียน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายนพเก้า ชำรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายรพีภัทร ดอกแก้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายภูริวัฒน์ ดอกแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงพรธิดา นวลเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงพสินี ดอกแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงชลธิชา กองน้อย
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายเอกอนันต์ คำพวง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงปณิดา อิมนาง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายสินวัต กงเกียน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายอานุพล ขุขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายธนวัต กองมูล

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงนลัทพร กองสอน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทีทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายกฤษฎา ผมให
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายพัฒนพงศ์ สืบจากศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๙ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายพงศ์เทพ คำแกม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงอนัญญา คำแกม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงชนิดา ทองสุข
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ดาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เกตุทองมา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ นามวงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายสิทธิกร แก้วใส
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายเจษฏา วิมานมุณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กชายรัตนโชติ แก้วเพียร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายธีรภัทร มาวัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ น้อยหลอด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงกฤษฎี ทีแสงแดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงดารารัตน์ สุคงเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงภัทรริดา แก้วก่าน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงศัลณญา วังคีรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงปณิธินันท์ คำตุ้ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงมุทิตา คำตีด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายอัมรินทร์ นันวิลัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายพิศลย์ กุลกอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงสุนิษา พระหลาโชติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรมเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงอรทัย คำพุทธ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายตะวันชัย มะโนโฮ้ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๗๙

นายพงศ์ศิริ สังช่วย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงนฤมล กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายศิวะ กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วังคีรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงอนัญญา มูลหา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๔

นายสิทธิพงษ์ ศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๕

นายดนัย แสงพรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๖

นายทวีศักดิ

์

คำริส
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๗

นางสาวอภิญญา คำตุ้ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๘

นายรัชชานนท์ ประเสริฐสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๘๙

นายตะวัน วังคีรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๐
นางสาวอรพรรณ วังคีรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๑

นายณัฐพงศ์ จันทะคุณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายอุดมทรัพย์ แสงเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายณพชร จันทะลุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายธนายุต โพธิจักร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายพัทธดนย์ คงในขาว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายวิศวะ ขำยิงเกิด

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายศันติภูมิ ประทุมไชย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายอรรถพล นาสะอ้าน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงจิณห์ญาดา คงศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ทองจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ศิริวุธ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงฐิติมา เสือดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เปยมพร้อม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงณัฐนนท์ ชูทิพย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงณัฐพร แถสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงทัศวรรณ แดงด้วง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๗ เด็กหญิงบุศย์นำเพชร
จันทร์พิทักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงปทมา ธูปมงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงพรพรหม พรหมสูงเนิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงฟาทิพย์ เหรียญคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงภคพร สีตองอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงวรางคณา ผารี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงวิรดา พรมจิว

๋

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงศรินยา กิรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียนจอหอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงสุพิชญา คำหวาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายกมลภพ ชัยขันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ สกุลสิทธิวัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายจตุภัทร หากะวี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายญาณวรุตม์ เเขวงเเข่งขัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสงทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายธาดาพงศ์ รอดขาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายภมรชัย สร้อยเสนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายศิวกร บดสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายอธิชา กลินประทุม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายอังคาร การรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงกุสุมนิภา ไชยศิลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงฐิติมา ตัณชาลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงณัฏฐ์สินี สุขแฃประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงนิชดา วิรักษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสาะกระโทก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงพราวนภา ปาระพิมพ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๕ เด็กหญิงพิชญาณินทร์
อินฉุย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงวารีภรณ์ พริกจำรูญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงวิภาวัลย์ เขียวขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงศุภิสรา ฉำมณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงสุทธิดา ปรางเลิศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา พระดาเวช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงสุภาดา ผาสุจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ใจเดียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงอภิสรา ด่านทองหลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายฐิติกร ทวีผล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายพรเทพ มุ่งโปงกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายภัทรพงศ์ คำผาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายภูวดล เพชรแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายรพีภัทร อ้นใจหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คะสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงชาลิสา ทองน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงฐิตารี ธนทรัพย์ทศพร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงฐิติชญา ทองใจสด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงธนวันต์
พิพัฒน์วัชรโสภณ ๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงปทมพร อินฉาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ตู้แก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ทีทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงภัสสรา หาระชอน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงรวิวรรณ บัวกอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำหงษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงวริศรา น้อยแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงสริตา พัดขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายธนากร บุญเชิด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายธนายุทธ อรัญเวศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายนครินทร์ จักแพง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ รุนสำโรง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ วิไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงเกษแก้ว ไทรด้วง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมวิจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงชุตินันท์ สินสนิท
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงธนาภา กองสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงธิติมา เวชสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงนันทภรณ์ ดับขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทังทอง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ เพ็ชรอินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงภัทรพร บุญเกิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงรัชนีกร ชูบุปผา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงวรัทยา อรัญโชติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงศุภรดา เกียรติอุดร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงสรินยา โสนอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสิรินทร์ยา แสงแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายณัฐพล ครุฑจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายธนพงษ์ สุระขันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายพงศภัค โคตรกำพี

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายพิทักษ์ บุบผาสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปาวะรีย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายภูตะวัน ลายสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงกนิษฐา หลาวเพ็ชร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ เหรียญคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงธิญาดา หนบรรเลง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงปณยา ขุนศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ ราชอาษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงพัชรี ฉิมมะลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงพิณิตา มันทอง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงอภิญากร บางจัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงอรสา บรรดาศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายกีรติพัฒน์ มุลละคร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายขรรค์ชัย ขจรภพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชาย๊ณัฐภูมิ เนืองมัจฉา

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายธนพล ฟาคุ้ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายธนภัทร ปานสันเทียะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายธันวา เณรมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายวรวุฒิ นาสิงคาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายวิศรุต นรังสรรค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายวีรยุทธ อุดมพงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายศรยุทธ เกิดแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายศักดา ภู่ศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายอรรถพล เอกษัตริย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงกมลชนก เดขุนทด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงจันทิมา มีสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงญวิษฐา ลอยเมฆ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงญาติกา ลีจัตุรัส
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงฐิติพร แก้วขวัญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงณัฐสุดา แต้มสี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ค่ายชัยภูมิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงณัฐิดา ณวิเชียร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญเข็ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงปรารถนา เนตรแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงเปมิกา เอกวุฒิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงมลฤดี พุทธวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงรัตนา กุลวิเศษ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คล้ายใจตรง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ วิวรชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงอรทัย อ่วยนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงอารยา สายตรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ อยู่มนต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายภูมิรพีภัส ผาสุริยวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงณัฐชา การรักษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา หนันกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงวาทินี กุลพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายสนธยา ทำนานอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายอภิเดช นาซิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ ชูโคกกรวด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงธนพรพรรณ คมขำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงนิศานต์นิษฐ์ อินทรผล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงพิมรพัชร พานแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายวชิรา อิงทอง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงชนิตา เรือนปญจะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงอมลรดา จันทร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ เหล่าเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายวิระ คำแสนเดช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงศิริญญา กระแสโสม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พละสินธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงวรพิน รสฉำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงนิชาวีย์ บุญประดิษฐ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายปรเมศน์ ศรีบุรินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายวชิระ สวนพลาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายอธิป ดวงใจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เพียรทำดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายชัยพิศุทธิ ด้วงทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ลพประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงฐนัชญา อ่อนน้อมดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงธีมาพร มุ่งลือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญประสาท
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายกนก วงละคร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายณฐมน เกียรติอุดร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายพลภัทร เณรมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงรัฐภัคศรณ์ เมืองสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายพงศกร สมปสสา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายชินวัตร วิญญารักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายพงศ์ดนัย เฉลากาย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายศรัณยู ทองเหลือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงกชพร ขุนศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงนิรมล อาบไธสงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงศศิประภา พัวทัด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายเจษฎา ภัยอย่ามี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงปวีณา แสนแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายกฤษดา ทวีสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงกชณิช เสือสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงนาฏยา กลินเกษร

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โพธิดำกลำ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงสุวิตา วงสีดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สารสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงจิรัชยา ชมชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงชนันญา ภัยอย่ามี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงญาณวดี แขวงแข่งขัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ปจนัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงพิชชาภา ชิขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

มาสามารถ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายพงศกร แก่นจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายอัครพล ขวัญสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ เมืองสันเทียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงอิสรียา คนสำโรง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายนันธวุฒิ ดิเรกศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงจิตสิณี ศรีแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงแพรนภา เหรียญคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงวิกานดา เธอกิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงศิริวิภา แดงด้วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงอนุสา เพียนนาราช
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงปารย์ฐานิดา แปวโคกทัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงเพียงดาว คำแสนเดช
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงภูษิตา อุ่นสาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ ก้านสันเทียะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงศิริมา ศรีคันทะรัก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายมณฑล โลนไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงวรรณษา ใจกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงสุนันทา พลรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายฐปกร สุวรรณธวัช

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายกันตนพ ใจเถิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๐
นางสาวกมลรัตน์ เหลือมมะลัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๑
นางสาวเมทิกา บุญเทียงตรง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงอนุชสรา โคกกลางดอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ สำนักโนน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๔
นางสาวธัญญลักษณ์ หลอดแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสิริมงคล กลางสันเทียะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๖
นายจตุรพร แพงวาป

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๗
นายศุภกร บุญหล่อ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๘
นายสุรพัตร จันเทวี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๐๙
นางสาวกัญญารัตน์ พลนอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๐
นายจตุรงค์ คำชืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๑
นายวัชรินทร์ ชัยชนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๒
นายศิรวุฒิ วงศ์พล

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายศิวานนท์ ไสวงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๔
นางสาวนริศรา อิมสำอางค์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา เหลาแหลม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๖
นางสาวสิริยากร คงปราโมทย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๗
นางสาวสุธาสิณี ละออ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๘
นางสาวเบญจวรรณ สวัสดิเมือง

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๑๙
นางสาวจรรยาพร ถมปด

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๐
นางสาวนริศรา ณ  วิเชียร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๑
นางสาวนิติวรรณ จันทร์แสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงอมาวศรี ครึมค้างพลู

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๓
นางสาวอาริยา เพ็ญศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงอาลิศา กลึงกลางดอน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๕
นายอาทิตย์ พิมพ์หนู

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๖
นางสาวพรรณภษา รัตมะณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๗
นางสาวรวงข้าว รุ่งรังษี

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๘
นางสาวลลิตา ต้นวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๒๙
นางสาวศิรินธร สมบูรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๐
นางสาวสิริมา จุ้ยเทศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๑
นางสาวอารดา พูดเพราะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๒
นางสาวอินทิรา เวียงผดุง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๓
นางสาวนาตญา ชาติไทย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๔
นางสาวนุชศรา แสงสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๕
นางสาวนภัส ชาวดอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๖
นางสาวภัทรสุดา สอนชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๗
นางสาวภัทรชนก ปนแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๘
นางสาวโสรญา งามรัว

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๓๙
นายภูวมินทร์ หงษ์ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๐
นายภูวรินทร์ หงษ์ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๑
นายภัทรพงษ์ คมขำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๒
นายเสถียรพงษ์ มีสมบัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๓
นางสาวสุภาวรรณ พุฒตาล

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๔
นางสาวกิงเพชร

่

ผิดจัตุรัส
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๕
นางสาวปาริชาติ เทินสระเกษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๖
นางสาวสุชาดา คชสูงเนิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๗
นางสาวสุฑาทิพย์ พรมวิจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๘
นางสาวขวัญจิรา คำบุ่ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๔๙
นางสาวณัชชา พูดเพราะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๐
นางสาวสุดารัตน์ ลิอินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๑
นางสาวหทัยชนก โสภาอุทก

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๒
นางสาวนราวดี ทองกวด

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๓
นางสาวฝนตา พิษจำรูญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๔
นางสาวจุฑามาศ โกกลางดอน

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๕
นายรังสิมันตุ์ บุญหล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๖
นางสาวปุณยวีร์ แก่นสน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๗
นายชลสิทธิ

์

ขันธวิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๘
นางสาวอาภากร จันเพชร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๕๙
นางสาวเพชรทิพ เขียนจอหอ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๐
นางสาวรวีวรรณ จันทร์ศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๑
นายทิชานนท์ ขจรสมบัติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๒
นายดนุพล หยอยสระ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๓
นายนิธินันท์ ใจเทียง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๔
นายธนวัฒน์ จันทร์ปญญา

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๕
นายนัฐพงษ์ ชูบุปผา

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๖
นายพงศ์พัชร ตะกรุดแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๗
นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๘
นายเอกบดินทร์ วิริรัชน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๖๙
นายภาณุพงศ์ จันเพ็ชร

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๐
นายธนกร ภาชะนัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๑
นายพัชรพล วงเวียน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๒
นายคุณากร ยุทธยงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๓
นายชาคริต จาดนอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๔
นางสาวแพรพรรณ ปารี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๕
นางสาวจิราวรรณ โคตรภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๖
นายณัฐภัทร บุญขันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๗
นางสาวเพชราภรณ์ กลมเพชร

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๘
นายธีรวัฒน์ คงสมใจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๗๙
นางสาวเจนจิรา แอบหมืนไวย

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๐
นางสาวนลินี คำหอม

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวเมธาวดี เรืองบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๒
นางสาวหงสิริ วันยาสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๓
นางสาวอาทิตยา แสนมี

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๔
นายณัฐพล นันทเพชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๕
นายวิศวะ พุฒเถือน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๖
นางสาวพลอยไพลิน แก้วท่า

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๗
นางสาวสรัลพร พรมเภา

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๘
นายธันวา พรมศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๘๙
นางสาวกนกวรรณ ฝนเฝอ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๐
นางสาวธนัญญารัตน์ กองศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาวรุ่งฤดี กิงคำ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๒
นางสาวสุชาดา วิไลลักษณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวสุพรรษา พงษ์ต้น

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๔
นางสาวอุมาภรณ์ อังศวานนท์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๕
นายเขษมศักดิ

์

เรืองฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๖
นายจตุจักร พรมนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๗
นายณัฐพล แดงด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๘
นายวุฒินันท์ ศรีกุตา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๐๙๙
นางสาวนุชวรี ศรีบัวโชติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๐
นางสาววนิดา จันทร์น้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๑
นางสาววรรณา ประสพหมู่

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๒
นางสาวสุชาดา สระศิริ

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๓
นางสาวเสาวลักษณ์ คล้ายใจตรง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๔
นายไพรอนันต์ คำจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๕
นายสรยุทธ กองเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๖
นางสาวขวัญจิรา ยันกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๗
นางสาวพรนำเพชร กำจาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๘
นางสาวอาริญา ต่ายตะเวณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๐๙
นายศราวุฒิ หนบรรเลง

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๐
นางสาวธนพร อาบสุวรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๑

นางสาวสิรินทรา ชาติชนะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๒

นางสาวนริศรา แก่นเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๓

นายพีรดนย์ แสนสุพรรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๔

นายพิภัค ติสันเทียะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๕

นางสาววัชราภรณ์ องค์ศรัทธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๖

นายอมรเทพ ปุริศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๗

นายชัชวานนท์ สงคราม
๒๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๘

นางสาวทิพวรรณ เพชรกัณหา
๒๕/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๑๙

นางวนัสยา ยิมน้อย

้

๑๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๐
นายสุรัตน์ แซงศรีนวล

๑๕/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงจินดาพร สมปสสา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยมาตร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายจักรพันธุ์ พลเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายสุทัศน์ วิไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายวีรภัทร สีนานอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีวิจารณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุบผาสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายเทพศิรินทร์ ยุบลมาตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายสุริยา โพยนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายณัฐภัทร บุญเกิด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายณัฐภูมิ บุญเกิด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงอชิรสา อินจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงเกศมณี สุวรรณภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ์ สมภาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงฐิติการณต์ ทองถำนาค
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงพิชญา พวงมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงนัทธ์หทัย ขันคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายสุภกิณห์ อ่อนสุวรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงศศิประภา แสงอรุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายคมพันธุ์ น้อยมาตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายอภิสิทธ์ เนตรสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายอัครเดช สมศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายพีรพงษ์ สัทธาคลัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายกิตติคุณ ชัยเดช
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงธิดาพร จำปาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงช่อผกา ศรีโสม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงวรรณภา บุญศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงปยดา โมลีรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงพัชรพร สีนานอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงรัฐธิชา เทศารินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงไลบา อุนาศรี จอห์น
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงพรนภา พันโย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายวิโรจน์ นพดล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงศิริมา โสภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายธนากร ยศสมบัติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายธีระ
หมายครอบกลาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ สมสนุก
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายวัชระ ชีวะกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายอนุภัทร รุดบุญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายธรรมนูญ อินผล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สร้อยนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงจตุพร อำเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงณัฐนิชา วงศ์ภูดร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงดวงรัตน์ การสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงวรินทร หัวดอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงศุภกานต์ เอียมพงศ์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงอมินตา จำปาศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงอุ่นเรือน คำจะพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายภานุพงศ์ บุญพวง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญพวง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายสราวุธ ไหว้พรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายฤทธิพงษ์

์

วงษ์โก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงกันยา นาคพิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงนพรัตน์ ตาแล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงปริตา ศรีสมุดคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา กุนานัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงรัฐติกาล เผือกยอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงแสงเทียน พานเหนือ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงอจิรษา สาระวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงญาโณทัย นามวิเศษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายถิรวุฒิ พนุมรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงวิภาวณี วรชินา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายนฤพนธ์ มียา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายจักกฤษ์ นนท์ขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายปรีชา ถ่านกุมมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายสิทธชัย ทิพย์ประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายอนุวัฒิ มีชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงวาสนา พานพุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายศุภกิตต์ เวชสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิสาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงมณิสรา ลีสินลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงเทพธิดา วิทยาการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงภัทราพา เทียนนาวา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายศราวุฒิ แก้วแขก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงพรนภา บุญนะสารี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๗ เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์
ปนนาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายคเณศวร ฐานะรุ่งมันคง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๑๙๙

นายวัชรพล หนูนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๐
นายอนาวิน เดชนอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๑
นางสาวกานต์ทิตา กาลสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๒
นางสาววิไลวรรณ หลอดทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๓
นายกฤษฎา พรหมด้วง

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๔
นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธุ์

๑๐/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายจักกฤษณ์ เปรมปรีดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายปรวิทย์ เขือนอก

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายระพีพันธ์ เกษามูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายธนกร นุยพูน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายสมชาย เพ็งสมบูรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๒ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายธนากรณ์ หม่อมบ่าว

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายนรสิงห์ กลินนวน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ อ่อนตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายบัณฑิต ยนต์ศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายกิตติฌา ใจกระสันต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายภาคภูมิ บุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ จีนสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายธนาคิม พอกขุนทด
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายอภิชิต ขุนปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ณวิเชียร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ เปนมงคล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์ พรมรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายศิริวัฒน์ คุนุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๓

นางสาววาทินี ยังทรัพย์
๐๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายโอ๊ค วงพิมพา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงสุดาศิริ ศรีภูมิ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงรุ้งฟา เกาะกัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายธนันธร ถำกลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายกีรติ สวนชัยภูมิ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายพงศกร ศรีผา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายอนาวิน ทาสน

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงพัชรีพร ลาทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายชิษนุ พันธุ์กาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายพชรพล สิทธิกา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายพงศกร ทีทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายจิรโชติ พรมเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายนราวิธ วันพฤติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุวนิดา สีโถ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุทธิมาตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายเอกนรินทร์ มะลิทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงมาริษา เสือเฉียงเหนือ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายสุริยา กรมนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงสุรางคนา แสงสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศาอ้วน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายนพรัตน์ จูสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงปาริชาต มาแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายจตุรงค์ แสงสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายนพรัตน์ ไชยยอด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงเมธาวี ศรีดาเวียง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงพรนิภา มุสิกขาณุพงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงภัทรวดี ใจไว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงรัฎฎาภรณ์ เนตรแหน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ พลเวียง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายถิรพงษ์ โชตกำจร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๔ เด็กหญิงเบญจาพรรณ
พันรักษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงธันยพร พันธ์พืช
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายชินวัฒร จอมคำสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายธนพงศ์ คำควร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ปาเกลือ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายนิติพล พรมภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๐
นายอภิพัฒณ์ โยธา

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายณัฐดนัย เคนกุดรัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา สว่างโสก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงจันทกานต์ รัตนพลที
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงธมลวรรณ บุปผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงนันธิการต์ เหล่าลิม

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงพรชิตา เทศศรีเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงนิรุบล ศรชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงชาลิสา ครองถิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงจันทราภรณ์ แสงอ่อน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงพิชยา นิลยาพงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายภูผา มหาเสนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงศุภิสรา ประสารเสือ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๓ เด็กชายเด็กชายพงศกร
ลีสี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายณัฐพล ปานสาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายสุธี เรียนวิชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ กูกขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายปฏิพล ภูโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงนาตาลี มิลเลอร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงอนงค์นาฏ วิเชียรเทียบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๔ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงกนกพร ทองมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นิลเนตรสกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายณวัฒน์ บุตรศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายปรมินทร์ โกสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายรภีภัทร บุญประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ โสมะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายอนุพงษ์ มีดินดำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ อินนิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงเนตรนภิศ ชัยวิชิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ กลันวารินทร์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงอรปรียา คชสูงเนิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงแพรวา พรมภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายธนภัทร สีหาชาลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงมณีนุช บึกขุนทด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๔

นายธนดล หมายเกียวกลาง

่

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงภูพัชรา เนตรแสงสี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ คีมสนิท
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายสิทธิโชค กะการดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายธนากร สุขยิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงปยธิดา กรมนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงวริศรา แดงวิลัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายธนดล ออนสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพรนภา โฉมเฉลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงปยธิดา การรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงวิรินรัตน์ เกติงามญาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอริศรา อยู่สบาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงจินตนา เฉือยสูงเนิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนเทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายศิโรจน์ ศรีอำพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงนุชบา ชูสุวรรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงณัฐฌา เปไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเปา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงธันยกานต์ ทาไกร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ เอกบาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงศิริญาพร มีคุณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงวรกัญญา ภู่ศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงวิมลศิริ คันทะจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงนัทธมน ปลังกลาง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลาอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ วิเศษชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายวริดธิธร

์

แก้วดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงแพรวา จันทร์ภู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ ตังพงษ์

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายวันพิชิต โมงขุนทด
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงธนัตตา ประยูรพิทักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายมงคล บุญยะวุฒิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงสุภาวดี ประพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ พรมชมชา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงธันย์ชนก แสนจักรไกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงสุวิพิตา ภิริยารมณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายดนัย กลินนิล

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กชายปรีชา เตียเตียะ

๋ ๊

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงเกตุมณี ดีเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เดชขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายศรราม ประเทศแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายจิราเมธ ศรีทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โพธินอก

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายรพีวิทย์ ชัยบอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พลับ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงกันติมา สุขมาก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายปริญญากร จรสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เซ็งขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วมะลัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา จีนเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงอรปรีดา ศรีโก่งพาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงสุนันทา สุจำนงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายวิสรรค์ ผ่อนเสาร์น้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ คชคง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๖ / ๒๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กุบทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายธนภัทร คำชมภู
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายภานุพงศ์ บุญมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายอศลย์ บุญฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ปดนาถา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายสุรชัย หยอยสระ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

สินทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ปนรอบรู้
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายเพชรรัตน์ เลิศฤทธิธนะกุล

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายสุนรินทร์ ศรศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ หอมระหัด

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายเจษฎา สุวรรณา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงปวีณา พุฒนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายนันตเดช หนูแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุธิดา เขียนจอหอ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงกนกพร คอนสวรรค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายไบรอัน พิงเกอร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายณัฐพล กาลกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล เพ็ชรโพธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายเอกนาวา คำสิงห์นอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงกฤษจิรา บุนนาค

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงกรพินธ์ุ โชติกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายวรุตม์ ขุนสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายนราดร เมฆขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายนราดล เมฆขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายอัคเดช บุญแสน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๖

นายกิตติคุณ เสาะกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงรัชฏาพร เพ็งราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายชัยวรุตย์ สิงห์เครือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร แจวกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายรังสรรค์ ศรีแดน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายสมศักดิ

์

ชาติเผือก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายธนาธิป ไชยรักษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ทูตจัตุรัส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ จันดาดาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๗ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงสุทัตตา อ้อนอุบล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายชาญชิงชัย โคกสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก่นสงสัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายโยธิน นวลสาลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีแดน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงธัญรัตน์ อึงขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงนิศาชล คำใหล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุปรียา สืบสำราญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชำนานดอกไม้
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา กรสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายพจนัณท์ โอสถานันท์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายกรรชัย พาซือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงณัฐนรี ธูปมงคล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ยังยืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงปยธิดา บุบผามาลัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ธูปมงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงโยษิตา กุลมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณประภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา เฉลากาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงยลนภา มนทบ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ มันสมใจ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายคุณานนท์ นิโรทัด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายปติพงษ์ สุวรรณศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ แง้วกลางดอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายกิตติกร วงษ์พิทักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงพรพิมล ทังพรม

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธาตะนะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงศรันย์พร ขาวฉลาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แจวกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงวลิตา ชารีนาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงรัตติกาล สุรินทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงจิตราภรณ์ วังจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงกันสินี ศรีทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงชาลิสา ทองเกลียง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายสิทธิพัฒน์ ประเสริฐพงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงพรธีรา คุ้มชะนุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายวันชัย ขำสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สำเร็จดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายชนะ มงศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายภควัฒน์ เจริญศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายพีรภัทร เวสโส
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายทศวรรษ ใจเทียงธรรม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายทองทวี บุญคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายสมศักดิ

์

เสมแข็งแรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายธีระพล จันทร์หา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงสุจิตตา เชือโคกสูง

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายบริพัตร บวชดอน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แหล่พัว

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายสิทธินนท์ สุขสำราญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงวัชรินทร์ งอกศิลป
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงวรวรรณ โกฎค้างพลู

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงศศิพร ชาติเผือก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายกรรชัย บัวสนิท
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายชนกานต์ ค่อยชัยภูมิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายสิทธิพร เอียมทุ่ง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายเอกชัย ชืนใจ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงอิงอร ประสพหมู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงปริศนา ทังพรม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงแก้วตา โมกจัตุรัส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงสุนันทา เนาขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงสุปราณี บุญทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงพรพรหม คำภักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์สนิท
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงนิศาชล วระชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เขตบุญพร้อม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายวิศรุต พิมพิลา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายธนพนธ์ คำวิโส
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๙ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายอภิชาติ ก้านขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายเสฏฐบุตร ประสมเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงอรจิรา เวียงอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงสุจิตรา ดำรงค์
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงสาธิตา ปอมพิมพ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุวรรณโกสินธ์ุ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กชายฤทธิชัย ไร้ผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ตุ้มดีลัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายพงศ์ศิริ อรัญเวท
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายพิษณุ อรัญเวศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายณัฐพล ปยะนาท
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายธีรพงศ์ เหมชัย
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายศุภกร หาโกสีย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายภัทรดนัย เขตสมัคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายปยะพงษ์ โยธานันท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๐
นายทวน ดุนขุนทด

๐๔/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีสดใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระประดู่ วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา นาฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระประดู่ วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญยัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระประดู่ วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงประกายมุข กุศลพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระประดู่ วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายอนิกร มหาวัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระประดู่ วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงทิพวรรณ รอดสะใภ้
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระประดู่ วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายวีรยุทธ ปดภัย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงณัฎฐากร สุขเนตร
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงปนผกา ผกากลิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายวรเวช สันลักษณ์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กชายธีรภัทร พวงดอกไม้
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงอนัญญา ราชบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงอนุธิดา ราชบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายชลนที เรืองฉาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายสถิตย์พงษ์ ทรัพย์เอียม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงวนาศิริ เพียงไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ รักษาอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายธณรบ คชคง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กชายกรวิช สลับแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงนิชา คล้ายกร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๑

นางนิรวรรณ์ คูชัยยานนท์
๖/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๒

นางสาวรพีพรรณ ยอดทัด
๒๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๓

นางแสงนภา สุขเนตร
๒๓/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

โอ่งกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงนัฐลดา แพหุ่น
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงวริญญา โอ่งกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

แต่งชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา โหมกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายศักดิธัช โสภารัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายสุรชัย วิไลลักษณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูฆัง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายอรรฆรพงค์ พงษ์ชือ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คมกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

โพธินอก

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายสิริวัฒน์ หาญณรงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ พุทธณวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงสาริณี ปะปาปะกา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์ใหม่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงชลธิชา ทองลอย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายปริญญา ถาวร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายบำรุง รอดพ้น
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายณภัทร มิงรักษา

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายวิชิตชัย ชอบประดิษฐ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงพรชนก ธรรมขันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๕

นายจีระวัฒน์ อมรนาถ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไทยสงคราม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงนวพร พุทธา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงรุ่งกานต์ พุ่มพวง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงเบญญาพา ปสสา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไปแดน

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงชาริสา ทนทาน
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงพรพิมล พุ่มพวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายอวิรุทธิ

์

บุญมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สมจิตร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๕

นางสาวอุมาพร รืนเริง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายภูไทย เฉลิมวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กหญิงอรุณวดี ภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงมุกดา เฉลิมวัฒน์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ พิมพ์นนท์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายสุภัคธัญเทพ คงนอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายธีรภัทร ปูบาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ อะมะมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงกุสุมา ชุตินธรัส
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงทิฑัมพร ธิอินโต
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงนิวาริน สิงห์โต
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงพรรณภัทร นามมนตรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงรพีพร หิรัญคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงวิมลณัฐ อุดมทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา วัดเวียงคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงอมลวัทท์ พุทธิจักร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงศิรินภา ยุนสูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงอลิชชา สิงห์โสภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายอานุภาพ เพ็งนุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงสุภัทสร บงสันเทียะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงรถจนา ศรีลาศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๖

นางสาวปาลิตา บานชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๗

นางสาวกรรนิกา วงค์พิทักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๘

นายสาทิส ชัญญะอุดม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๔๙

นางสาวอารีรัตน์ อรรถโสภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๐
นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน

๖/๐๒/๒๕๓๕
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ชินมิตโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงอรปรีญา กุเวสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงธันยพร แสงแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทางดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายชุติพงษ์ ห่วงสุวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายวรรณชนะ สีทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธณวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๘

นางสาวสุภาพร ลานณรงค์ ๓/๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๔๖๐/๓๕๕๙

นางสาวเจษราภรณ์ กมลตรี
๒๕/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๒ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงธีรชา รัตนะ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงอาภัสรา ยุคกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงวิภาวัลย์ เปยมสุข
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายนวศร เก่งนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงชมพูนุช ชนะอรรถ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ใต้กิ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงปรดา ลีลารังสี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายพีรภัทร มาดหงสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขุนแสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงอรทัย วันดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงพีรดา ลีลารังสี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายเอนก แย้มภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เปยสันเทียะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงนงนภัส หมันวงค์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายชยานันท์ ขุนตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ไพศาล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายอนาวิน เกตุจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายรพีภัทร มาใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายพีรวิชญ์ สิงห์มณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงพรพรรณ คำพุก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา พลทะเสน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงวโรชา รักมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายชินวัตร ช่างนาค
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายเบญจพล ธานีวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายวีระะพงษ์ โพธิทอง

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กชายนัฐพงษ์ ผดุงลม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายปรเมช สมรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ อำไพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา กริสดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงเจนจิรา จีพิมาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงศศิประภา พรมมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขวัญอยู่
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงวรกาญจน์ วงศ์ทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงพัชรี สำเนียงเพราะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงชนาธิป วิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี แสงทวี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายวายุ ศรีวิราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ อุทัยทิพย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงณัฐพร พรมประเทศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ คำตา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงกฤติกา สุขวี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงรวิพร จันทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายวัชรพล รวมธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา สิงห์โส

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายกิตติ อินทรโฆษิต

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงเกศรา กฤษดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงชุติมา ตาลดำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงชลธิชา กุทิมทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงนันทรัตน์ ชะนะชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงกนกพร ศรีโสภณ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายจิรภัทร ภักดีพันดอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขประสาท
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงภูริชญา ชิดดีนอก
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงปริยฉัตร เชาว์แล่น
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ อินประสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายภูบดินทร์ มังกรแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา พลคงนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนขำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงนลิน มุ้ยห้วยแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายธนกร สุขรอด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พันกลัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงละมูล หมามัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายธันวา ไปเหนือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงโชติมณี ยาตะกาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา ปอมศิลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายชลธาร สัตนาโค
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายสมชาย บุญจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ เบ้าชาลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ทำมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายเฉลิมชัย คงถาวร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภู่น้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงเกตชนก เย็นรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงชุติมา ศรีทะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ลอดวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงสโรชา จันคำ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายกิตติภณ ฤกษ์เมือง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายเมธิชัย สังข์ทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายเอืออังกูร

้

ศรีสงคราม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายอนุชา เทียมแสน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายพีรพล ยินดีรำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายพัฒชรพงค์ ใจหนัก
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายปฏิภาณ ศรีลาวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ จันทร์อยู่
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุ่มเกตุ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงรินรดา ไชยสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงสาธิกา บุญมี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงสุกันยา ประเสริฐ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงฎิมากานต์ อาดภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายชยกร จงใจมัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายชนันธร ฤทธิไพศาล

๑๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายรฐนนท์ พึงเจริญ

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กชายกชนน ปทุมานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายธนโชติ อาจหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงอริศรา ศรฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายวัชรินทร์ บานพับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ สิงห์ทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายณัฎฐากร อินสม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายพชรพงศ์ จงประเสริฐ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ขวัญมิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงขวัญจิรา พรมมี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงเขมลิตา ลาภไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงจิรัศยา ปนน้อย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ก้อนกลีบ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงณัฐจิรา จันทร์หยวก
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๕ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงณัฐชา อิมทรัพย์

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงทิพย์ญาดา เริญศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงนรมน ผ่านผิว
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา วิมลประภา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงโยชิตา ใคร่นุ่นภา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทับเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงพัชราพร ภิญโญยิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายกรณ์ดนัย มีโคทะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายกฤติเดช เหล่าเวียงเกตุ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายศิวัฒน์ ใสงาม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงมนัญญา ปองชืน

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงรุ้งไพลิน จันทร์เพ็ชร
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เพ็งเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสนะชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายจักริน สวัสดิผล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายธีรพัฒน์ แพงสินสร้าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายสมบูรณ์ จันทร์หยวก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายบงกช เศกศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงเกวริน วงษ์อุปรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงนริศรา เขียวภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงวริญา มีกำลัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เทียวประสงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เมืองทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายอานนท์ ปทุมแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงไพลิน ทิพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายจาตุรงค์ ชัยแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงนิศานาถ สายโนวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายอนุสักดิ

์

กงถัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงชลิตา ชาญเดช
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไพวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงประทุมรัตน์ พลยุทธ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จุ่นคง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายจารุวัทน์ ไพวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทาทอง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายขุนณรงค์ โคตรภุเขียว
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๖ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงปวีย์ธิดา อินทร์วงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายพิชิต กันทะรส

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ สร้อยมี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงถิรดา ต้นงอ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงณัฐพร ไพวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายสหรัฐ ไพวรรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวาย วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงเกวริน นาลาด

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายกันต์ธี ยุบัวพา

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายโชคทวี เหล็กสี

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายนพวรรษ พรมเวียง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายพงศธร ดีปาวี

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงแพรวพราว พรมลี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงลมูล ฝายเปน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายวงศกร ฤาชา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๔

เด็กชายวรเมฆ บุตรเกษม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นารี
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กหญิงสุธิตา เมืองขวา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงอรสา ฤาชา
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กชายอิทธิบูรณ์ คุณแก้วอ้อม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายโปรดปาน หาดยาว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายปณณวิชญ์ อยู่เพชร

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายพจนินท์ เนธิบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญยานาม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงสุธิดา อินปา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายปฏิภาณ พุทธระสุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงศิริมล ศิริทองจักร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงประภัสสร อินปา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงอรวรา สีบุตดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายสมรักษ์ คะเชนหาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายรุ่งเกียรติ เกิดศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายเตวา บูชาพิมพ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงปนัดดา ชูรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายนภดล เหล่าสี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กชายชุติพนธ์ จำปางาม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กชายเชษฐา ทองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายธนภัทร พาลี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายธนากร คงสมรพ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายธนกร สร้อยไข
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายนิธินันท์ มีปอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายพีระพงศ์ ยงเพชร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายเมธาวิน หลักคำ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายรพีวิทย์ สีนิล
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายศรัณยู อ้อคำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายอัครพล มัดหา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงญาณิศา ลินนารัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงนิภาพร กอมะณี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงเนตรนภา จันตัน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงภัทริกา สุปะไตย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงอรพรรณ วรรณวินัย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงอินทิรา ราชธานี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงศรุตา วรีฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายคุณากร พินทะปะกัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กหญิงฐิตาพร แสนแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา บุญผ่อง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายณัฏฐภัทร ผ่านสำแดง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูบัวนาค
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายนฤสรณ์ น้อยนิน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายอาคม โลหิตยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ติงภูเขียว

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กชายธีรธาดา นาชัยลาน
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ น่วมเฟอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กชายจักรกฤษ อายุยืน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายทรงพล บุญสุขา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายทัพพสาร ชัยยะปน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายธนภัทร เพียสังกะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายผไทเทพ แก้วมูลษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายวีระชัย จุมพลติง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายสิทธิพล สุภาพเพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงฉัตรกมล หอมม่วง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๘ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงธนัฐกร สุปะไตย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงนัฐธิชา แถลงเอือ

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงนัฐพร บากดินดำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงปนิดา วิงชุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงพิยดา มาสีปา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงศศิธร แพงไตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล เข็มทองคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงวิมลมาศ ชนะโยธา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงญาณิศา โหว่ภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายธีรพงศ์ มหาวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายภานุพงษ์ เหลือสืบชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงรวิภา ปนสุภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายศุภวิชพงษ์ แก้วเวียง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายพงศธร เรืองแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงกรวรรณ กีเกียง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงปภาดา ธงภักดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายสิทธิรัตน์

์

หาญชนะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงอิศราพร เหล่าบุรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายพูนสุข วงค์คำราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา จันลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงมนฑกานต์ ประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงพิยดา เกาะม่วงหมู่
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กชายเชษฐา ดากระบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายปฐมพร บุญเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงภัณทิรา ทัดสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ตองอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กหญิงจิดาภา สายสุจริต
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงพรศรี อังกุลดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กชายนรวิชญ์ เฮ้าจำนงค์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กชายกฤษณพล วงษ์คำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงศศินิภา คุ้มประดิษฐ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายสุทธี ทองบุญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงธนิกุล ศรีนวล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายอดิเทพ พาพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายกมัยเทพ บุญมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

นาคทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายกฤษณะ บุญเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทาแกง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงภัทริกา มาลัยศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายจักรพัฒน์ กองมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงชลธิชา คำประสงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงแพรวพันธ์ วิไลรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงณัฐชาวดี เทียนศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายธนากร ศรีนวล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กชายทรงกลด เชาว์เครือ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กชายพงศธร คลีสุข

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายตะวัน กงถัน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงปทุมพร สิทธิ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงกรพินธ์ ทองแจ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา พิณรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงนิสาชล ขันตรีมิตร

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ด้วงปวน
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงแพรวา ขวัญยืน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กชายยุทธภูมิ จำปาชัย
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายสรวิศ รุ่งเรือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายโยคิน อ่อนลาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ บุญน่วม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายต่อศักดิ

์

ศรีสงคราม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายกิตติ บุญสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงไปรยา สินธุโคตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงรัตนาพร ไทยวิจารย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงสุธิดา แก้วดู
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงนันธิตา กงถัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงปาริตา แปลนวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงณัฐประภา กองมนต์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงนภัทร พิมาน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายศรายุทธ ภูมิดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชักชวน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายศุภพงษ์ จันทร์แสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร แสงแล้
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายศิริชัย เทพดวง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายวุฒิชัย กองกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายนัฐปรีชา ดวงได้
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายปติพงษ์ อินไข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายชัยธวัช นวลจีน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์บุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส แสงแล้
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงธัญชนิต รินแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงวิสุตรา คำวันดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทับทิมไทย

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายภูมินทร์ แสงสาย

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองขาว
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายอนุกูล แขวงกระทุ่ม
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงรวิสรา แสงคำพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงแตง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายชัยชนะ บุญณะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายปฏิวัติ เกิดม่วง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงสิรินทรา ก้อยทอง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงสุกานดา เรืองสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงพรหมภรณ์ บุญช่วย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายณรงค์ ทนสี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายจตุพล มาแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงสุภาพร จองพงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงพรรณเมษา เรืองฮุย

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ สิงหะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายนัทธวัฒน์ บุญเลิศ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายศิรวิทย์ เหมบุรุษ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงเพ็ญประภา ศรีจริยา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงพิมพิกา ดอนเปะ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สินประเสริฐ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงมณีวรรณ สินประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายนิธิพัชร์ น้องสีลา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายเสกสรร มณีศรี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงปรัชญา นาราศรี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงนภัสสร ขันใจ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายสถิตย์ ฝายอากาศ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงอาภัสรา อินลอย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายสมาน ชูตระกูล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายชยางกูร รินนาศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กชายณภัทร ศรีชมภู
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงสุจิตรา หงษ์โต

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงสุภัดชา เพชรพลอย
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงเรืองริน ศรียากุล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายอโนชา ปติรัตนากร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงณัฐมน นวลเปรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงวรรณนิษา สิงห์รักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายรัชภูมิ วงศ์ษา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงพัสวี กินูน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายศุภกิต สบายดี
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายอนุศิษฐ์ วงศ์จันทร์ทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วเพิม

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ กันต๊ะ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายณัฐภัทร ทรัพย์เทศ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายมงคล คำอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายมุขพล อินถา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ขวัญแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายฐาปกรณ์ จิตรอาภรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ ภูทักษิณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์รอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายเฉลิมชัย ตู้คำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายนันทนัช นุชเทียน

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงภัทราพร จันนาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงจิราพร คำสว่าง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงวิลาวัลย์ จุลพฤกษ์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงภวิษย์พร ดุลแสง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงนัทธมน จ้อยน้อย

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์จร

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงกชกร จิตรครบุรี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงสุนิษา หลงฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายสราวุฒิ บุญสุขา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายธนกฤติ พลหาญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายธัญเทพ บัวเทศ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ คล่องแคล่ว
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายวีรยุทธ สมบิน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายศุภณัฐ จันดา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กชายสิรภพ ทองสุข
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

จำนวน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายชานนท์ คำพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายพงษ์ดนัย นาคประเสริฐ
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กชายยอดชาย รอดถม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ โพนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายณัฐพล นามวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายธนนท์ มามัง

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ นนตะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายสุรชัช เขาแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายนนทกร เดชจำปา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงสุภัทรา ดอนสินเพิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงกนกพร เมืองพนอม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงธนิสรา ชูเส้นผม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงสาธิตา ฝกฝาย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธูปน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรีวิลัย
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สุภาพรม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงพิชามญธ์ พิมพ์เสน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงกชกร สายคำตา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองกลม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๖

เด็กหญิงนริสา วังคีรี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงนิชาภา แสงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงภวิภา สีพุ้ย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พัดพ่วง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายปฏิพล ศรีบุรินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายภัทรพล กองแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายก้องภพ มีศิริ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กชายวัชรดล เมืองใจมา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๔

เด็กชายเฉลิมราชย์ เอียมคุ้ย

่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ บุญนาค

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงนนทพร อนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงธนัญญา บุญห่อ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา สิงคงปอง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงษ์ภักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายบดินทร์ ยศยะ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายศุภกร วิทวัสภาส
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายทัศมา ภูลายยาว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายภานุวัชร ธวัชกุลภิญโญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงปทิตตา โนนสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงปุณยาภา รังสิกรรมภูมิ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงภูริชญา ปญญานะ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงกรวิภา ขัตติยะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงชมพูนุท บู่ทอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงนิริญา โฉมยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรหมรักษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงเกวลิน วิเศษชาติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงสุรพัชชา เชิงขุนทด
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายรุจิกร ศรีวังคำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงวิชญาดา อินตา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กชายธีรดนย์ ปนทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายธนาพิพัฒน์ แสงจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงสินีนาฎ แก้วยม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มงคล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายกฤษกร กัลยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายศศิชัย กล้าหาญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงกิรตินันท์ แก้วดอก
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายธนากร ธรรมพระเวช
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ชะนะชัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงชนาภา หนูอิม

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายพิภัช ถานะมัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายวีรเทพ นาทองบ่อ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายโชติอนันต์ กรงทองสังข์คำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ บุญเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายพงศกร พันภูวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีกิริยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ วิบูลย์อรรถ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงสุภาวดี หล่อบุญรอด
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงอรอนงค์ สอนฤทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงชลธิชา นุ่นสีดา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงปวรวรรณ หาวัน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงเขมิสรา ระบือนาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงพัฒนียา ขุนหีต
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เอียมคำ

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงรุจาภา โพธิใบ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงมนสิกาล จันอินทร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงพุธิตา ทองเกิด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กหญิงพรรณวดี บุญปน
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายวงศ์ชนก คำมา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายอรีย์ธัช ปานคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายยุทธนา เทพโสดา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์นาแค
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ประจงจัด
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา คำพรหม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๐ เด็กหญิงพัชรราภรณ์ ใจดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายกฤษฎา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายรชต แสนพงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายธนโชติ สวยทรัพย์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย กงมนต์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงกรพินธุ์ สร้อยสาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชาย ช.สัณหณัฐ เพ็ขญไพศิษฎ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายศุภโชค แข็งจันทร์ทึก

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๘ เด็กหญิงอะภิชญากรณ์
ชูมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายศุภโชค จันรักษ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายเมธัส สวัสดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงปณณพร สิทธิวัง

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ ภักดีสาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงชนิสรา แก้วศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงสโรชา สิริโอ๊ต

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุพรรณรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงกฤติยาณี เฉวียงวาศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงภคพร วิมูล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกัญญรัตน์ แสงสุวรรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

วัดหนองไผ่พิทยาราม
 

พช ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายชยางกูร คำพรหม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายอิสระ บัวทุม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายภูธิป ผดุงโกเมตร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงมณีมัญชุ์ ฉายยิงเชียว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายกิตติพันธ์ แสงรัศมีคูณธนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายพลรกฤต พรมสุดา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายนนทวัฒน์ เอกธันยวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายก้องภพ ขันกสิกรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายจิรกร ศรีเดช

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายพีรวัส ผลเกิด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายฐปนรรฆ์ กันทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ กองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงศุภจิรา แก้วดวงใน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แช่มชืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงพอร์สภัสรา วัฒนาจิรวัฒน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายปลายฟา ดอนเหนือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายกฤชณัท

รัตนปญญาเดชากุล ๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายวชิรวิชญ์ ไชยพงษ์หิรัญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายอาภากร วงษ์ทิม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายอชิรวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายกมลเทพ ทวีโชติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายศุภกิจ ชาอามาตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายธีรโชติ สีหาบุตรโต

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ แจ่มกระจ่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายพีรพงศ์

รัตนปญญาเดชากุล ๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายภัทรดร ศรีคันธมาตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายภิภัทร์ ฉิมใหม่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายธันวา คู่ปถพี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายศุภโชค พรทิพย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงธนัชชา แสงกำ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงบุญยานุช รัตนแสง

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายศิวนนท์ กองมนต์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายณัตภูมิ เทียนจัตุรัส

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายทักษินา เพ็ชรรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงกนิษฐา ธรรมคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายรัฐภูมิ อาจวิชัย

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายอนุกูล ยศปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงแพรวา พันอะ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงกชกร พึงธรรม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงนรีกานต์ ยอดคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวลเกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงชลณิชา แหวนแย้ม

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงสใบทิพย์ ทรงศรี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงอารีญา สีทา

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อินแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงชมพูนุช กลินกุหลาบ

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายวรชล เบ้าชาลี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายวันชนะ กองเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงชาลิสา หลอดทอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงสุนันทา ณ วิเชียร

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๖๙
นายเฉลิม เนาว์แก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๐
นางสาวปราณี สนุ่นดี

๓๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านบัววัฒนา วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายรัฐนันท์ ธวัชชัยนันท์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายวรกานต์ อินเขียว

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายคุณากร พาสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

จิราพจน์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายธรรมนูญ รูปขาว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายกฤตรากาล จันทร์บำรุง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงปาลิตาภรณ์ กระตา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายศุภณัฐ สิงห์สถิตย์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายสุวิจักขณ์ จิตรอ่อนน้อม

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายภาสกร ลากุล

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายปญจพล เพชรกันหา

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายเริงฤทธิ

์

ยอดจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายชินกร กันยา

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสุนทรี ภาพชา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงสุมินตรา สกุลวา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงนภาพร เทียงธรรม

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงอภิชยา บุญรอด

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ผู้แสนสอาด

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงฐิติวรดา หันจางสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา บุตรชา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงวาสนา แผนเสือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงธนนันท์ คำจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายปานธวัตร ถาวงค์กลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายภูผา อินทร์โพธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงชลธิชา แก้วคำ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงรดาวัลย์ อิงทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงศุภวรรณ เรือนทอง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พีมี

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา อินทแสน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายณัฐพล แก้วบัวทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา ยมจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงพิชามญธุ์ วีระพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา พานไธสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงญาตาวี เพียรขุนทด

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงลักษิกา ศรีวิชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงวันวิสา บุญนาค

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงวรัทยา สวดสม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงอนัญญา บุญนาค

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ จิตรนอก

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายนภัส ชัยวิชิต

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กชายมนตรี พูลจีน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายนครินทร์ บุญนาค

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายไพบูลย์ บุญนาค
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ดวงงาม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายกรกฎ โยงญาติ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายกฤษณะ ภัสสร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายทรัพย์เจริญ คลังแสง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงนิติพร โภชน์มาก
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กชายกฤษณะ สารภีร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงปรียานุช พวงสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายสราวุฒิ เบ้าสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ใบปกทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงเกศมณี จันทร์หอม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายณัลทวัฒน์ เกาะแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กชายพัทธดนย์ อุปทันสี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายกรกฎ หาญณรงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายสุทธิกานต์ บัวทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายสิทธิชัย ฟกเหลือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงกชกร ธิตะปน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงรัตนา นนขุนทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงกมลชนก วงษ์ทิพย์
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กหญิงเปรมยุดา แสนพรม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กหญิงสุรีย์พร พรมริทา
๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย โคกเจริญ  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายกฤษณะ นนทะภา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายผาติกร นำใจดี ๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กหญิงศกุนตลา โสภี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงศิรอิลักษณ์ โอโต

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงอภิรตา ชัยสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
พุ่มไสว

๒๑/๐๑/๐๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายศุภกรณ์ ดวงมาลา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายธนภัทร ศิริกานต์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายโชคเจริญ ทะวาภพ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กชายจีรภัฒน์ เขียนใหม่
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายธรรณธร หาญปราบ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ศรีคุณ
๑๘/๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายธนวัติ

์

ปราบสูงเนิน
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายศิริชัย แก้วพวง
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ สัตย์ซือ

่

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายมีนา ลองจำนงค์ ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายอภิชาต ชาติสำราญ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กชายปรีชา กองชนะ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายศุภกร แสงสีดา
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงนาตาลี สีจันฮด
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงสุชาวดี วงศ์สุนา
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงสุภิษตา พิมลนอก
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงสวิตตา กันเกียว ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงกฤติกา เทียนหอม ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงดวงใจ ยะปญญา
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงพุทธิมา ประเสริฐ

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงวรรณภา รักพันธ์
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๒

นางสาวจันทร์จรัส ดีน้อย ๘/๓/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีวิลัย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายยุทธนากร กอเฮง ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายโชคชัย คำหอมกุล
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายพิเชฐ แสนแก้ว
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สินชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายดณุพงค์ บุตรดี
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายภูตะวัน ละออ.
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์สุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หอยสังข์
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงบุษราคัม ภิรมย์พันธ์ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงอรจิรา แย้มพจนา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาวังแหน ตีบใต้  

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงเปรมณี เสียงใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายพนธกร ต้านชัง
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กหญิงสาวรส มาลิวัล
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กชายเจษฎา สายโยธา
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายกฤษณะ นาขัน ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายกฤษกร โฉมงาม
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายปฏิพัฒน์ ดาน้อย

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงพิจิตรา โชติพรม
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กชายชัยมงคล แสงสว่าง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงวรวีร์ แก้วพวง
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ กรมกอง
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กชายระติศักดิ

์

พรหมมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายวงศธร หงษ์ลอย
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายธนพล อินทร์สูนย์
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงภคพร เริญศรี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองอยู่
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายธราเทพ ดวงบุปผา

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงกชพร กองไตร
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา ทองคำขาว
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายภาณุวฒัน์ คำลุ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายถิรศักดิ

์

ทองสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญประดิษฐ์
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายธีรเมธ ถาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายบัณฑิตวงศ์ ปรากฎ
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุญเรือง
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายธีรพงษ์ เลิศนอก
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงประภัสสร ธาราฉัตร ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายปฏิภาณ พรมมา ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงมนฤดี เส็งนา ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายวีรภัทร ทับทิม ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายธนกฤต มันจิตร

่

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายสุรชัย อุทัยชาติ

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมเมือง

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายนัฐวุติ มะโนฮอง

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงพรวิภา กันหา

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายอชรายุ จันทร์ขุนทด ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายกรณรินทร์ ธิมาชัย ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายภัคพล กันล้อม
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ วันสี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายศราวุธ คำเขิน ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กชายศิวัช กองมนต์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายสิรดนัย ช้อนชนะ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กชายลัทธิพล ปนนาง
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงปภาวิณี ฝอยทอง
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงญาดา เสนานุช ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายนาคินทร์ ศรราช
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายจักรรินทร์ มากเขียนไป ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงวรัญญา เกตุดี
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศาลางาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ มิตธิรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงสุธาริณี ศรีสุเดช ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

จ๋าจี

๋

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายสรายุทธ อ่อนวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงพมลพรรณ แจ่มเงิน

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายพีระพล ไชยโคตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายเทพทัต ประเสริฐผล
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายนราวุฒิ ทองปนดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายณัฐกรณ์ พันจันดี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงวิรัลพัชร เรืองเนตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กหญิงจรรยาพร ทรัพย์สินสถาพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงราวดวงใจ ชมชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายศุภโชติ ไชยจันดี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายวิชญะ เสาเอียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายนภัสกร อุ่นชัย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงธิธารา แถลงดี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงกัลญาณัฐ คำสิม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงบุญญารัตน์ อารีชม

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงแพรวา แหยมน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายวิรัช โยท่าแดง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายกฤชเพชร ศรีภูงา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายพีระยุทธ ดอนหม้อ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา คงผ่อง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงพรชิตา ผ่านสุภาพ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงปริยากร เงินมูล
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงจันทร์ธร น่วมโต
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กชายปธานิน พอดี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายกิงเพชร

่

เปยะขุนทด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กชายกฤตานนท์ สุภาษี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กชายทรงเดช ปลอดภัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงนำค้าง แอสูงเนิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กชายธนรัตน์ เงินศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กหญิงสกุนต์ศิริ ทองลี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายมงคล พุทธิกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายภูธเนศ แก้วเมืองกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงบุษเรศวร์ เงินมูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงปนิดา วันแต่ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๐
นายปฏิภาน เสียงใหญ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เนียมนาค
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายจักรภัทร ใจเครือ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายศิริชัย ขุนเกลียง

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายนภิสิทธิ

์

ศรีโคตร
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงศุภสุดา ศิริพัฒ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงพรนภัส กรพรม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงสุวรรณมณี แสงผึง

้

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงวริศรา อิมกำนัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กหญิงสุทธิวรรณ โชติพรม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงรจนา ชาอุ่น

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงพิชภรณ์ เล็กภิรมย์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายปยะ ยอดพรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายพัชรพล แสงปรางค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงธิติมา เจ๊กเมืองไทย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายภานุพงศ์ ยิมณรงค์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายศุภากร กองบุญมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงกลวัชร อินปาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เล็กภิรมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ พันอะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงปณิดา กาญจนะวสิต

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงไอริน ได้รัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กชายวรโชติ แกะขุนทด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายประวิทย์ ปลังศรี

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จิวนุช

๋

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กชายทัตธน ไกรสุข ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กชายธนากร วงมงคล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงนันทวรรณ ภักดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กชายธราเทพ จินาสา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงจิตรสินี อินแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายศักดิสิริ

์

สุทธิประภา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายเขมทัต เข็มทอง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายกิตติพล สกุณา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปานสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงญาณิสา บัวแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงปาณิศา จบศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ยาหอม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงนภัสกร คงโต ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงบงกช จิวนุช

๋

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายปยวัฒน์ พันธุ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงรัชนีกร พูลสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงจิรชยา สอนราช ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงกรรวี อาดภักดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงพรไพลิน ถีปอม

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงวรรณนิสา ภังคสังข์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงดารินทร์ ภู่ระหงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงอริศรา ภาระดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงชนิสรา เสือเขียว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายติณณภพ อุบลทัศ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงพิมอัปสร ยุบลพริง

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายธนภัทร คำเล็ก ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงอรัญญา ศรีปญญา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายบุปผาสวรรค์ ขุนคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กชายพรรษา บำรุงมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ เพิมลาภ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กชายอนุนาถ โลทิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๗

เด็กชายนพนภา พันทวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กชายศักดิดา

์

บุญพยุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กชายเศกสิทธิ

์

ลาดิษฐ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายสิริชัย ศรีเหลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเพ็ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงกัณณิกา แก้วมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงขนิษฐา จันดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เภาชัยภูมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ยุพาคะนิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงอินธุอร อยู่เมฆ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ สุพะวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงธนภัทร ยันทะแย้ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ไกรพัฒ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงรจนา โพธิเกษม

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงโสรยา ยศปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๒

เด็กชายศุภกร นัยวิรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คลองปลาหมอ  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กชายธีรดนย์ อำเคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กชายสวิตต์ สกุลนี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายวรเมธ ยอดจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายวีรเชษฐ์ สิงห์โต
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๘

เด็กหญิงเสาวรส ปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงสุฑารักษ์ ทังศรี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงพรวิภา มุสวะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงสุนันทา สิงห์เส
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กชายสหัสไชย หาทรัพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงยุภาวดี วังหลวง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๔

เด็กชายอิศรา วาปโส
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายดาวเด่น อินแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายนวพล ยอดจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กชายนลธวัช ประดับทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๘

เด็กชายวัชระ เรืองตาบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กชายศุภกร พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงปาณิศา คงเย็น

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงก้อย นพชำนาญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงปยวรรณ พันอินท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงวรรณา ธัมพัฒ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กหญิงกรองแก้ว โพธิเงิน

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ตะริยะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๖

เด็กหญิงชลธิชา บรรเทาทุกข์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กชายเจษฎากร ศรีสุข
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คูณมา
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงชาลินี แสงฉวี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงแพรวา สุขแจ่ม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงณัทญา พันพิทักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ มาน้อย
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๓

เด็กชายวีระวัตร์ สุระกร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๔

เด็กชายจีรสิทธิ

์

ศรีละพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายพิษณุ พลบท
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๖

นางสาวจำป อนุดี
๑๕/๑๐/๒๕๐๘

กศน.อำเภอชนแดน ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๗

นายวิษนุพงศ์ อินทรวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชนแดน ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๘

นางสาววิพา พวงมาลี ๘/๑/๒๕๑๗ วัดทรัพย์พุทรา ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กชายอนุพงศ์ ชาญชัยมงคล
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เสนานุช

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กชายเดชาธน เพ็ชร์พลอย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กชายวาทนนท์ หลักนาลาว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กชายพิพัฒนชัย คงเจียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๔

นายกชกานต์ สิงห์พัฒน์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๕

นางสาวรินทร์ลภัส ภวัฒน์กุลภาคย์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๖

นางสาวนภาพร กิงการี

่

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๗

นางสาวสุภาวณี สำเพียร ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๘

นางสาวธิดารัตน์ โคตวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๗๙

นายอดิศร กุนากุล ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๐
นายนิวัตน์ โลหะทัต ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๑

นายฐิติวุฒิ วงศา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๒

นางสาวปริยากร วังนาค ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๓

นายอภิรักษ์ สังข์ทอง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๔

นายกิตติพงษ์ สังข์เมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๕

นายอุดมโชค ศรีสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๖

นางสาวสุธาสินีญา ปานเพชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๗

นางสาวอรรถรียา สุขุมนัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๘

นายคมม์ กุตอินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๘๙

นายธีรศักดิ

์

ศรีสาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๐
นางสาวคีตภัทร จำปา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๑

นายธนพัตร์ ทองพรม ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๒

นางสาวกัญญารัตน์ แย้มพยุง ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๓

นางสาวศิริยากร ไกรสุข ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๔

นางสาวศุภสรณ์ ทานนท์ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๕

นางสาวอนันญา นาดิน ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๖

นางสาวพัชรากร ศรีมา ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๗

นายปราโมทย์ สังข์หร่าย ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๘

นางสาวรัตนาวดี นุ่มภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๓๙๙

นางสาวศิริวรรณ จันทร์ประทาษ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๐
นายจิรายุส วงษ์ทำมา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๑
นายฐิตา ถาวร

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวนิดารัตน์ เอียมกลัน

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวธัญพิชชา พลอยเพชร ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๔
นายปยะ ต้นทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๕
นางสาวมิตทิรา แจ้งสว่าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โปงเจ็ดเศียร  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๖
นางสาวลันทม

่

ขวัญชืนใจ

่

๒๔/๐๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๗
นางสาวพรนภา แสนสุข

๐๘/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอชนแดน พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายจิรภัทร มันใจ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายวิชชากร สโมสร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายศุภกร ชมภู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายอรรถพล มูลจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงกมลพรรณ เดือนกอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงจิตรดา คชสีห์
๐๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กหญิงจิตราภา คชสีห์
๐๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กหญิงจิรานันท์ พิมพ์สิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ผู้กำจัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา สงวนถิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงนาตยา พันสำโรง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงบุษกร ปานแอ๊ต
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงปณชญา นันทะสาร

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงพลอยลดา แก้วอาสา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กหญิงมาลิณี สมสุภาพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงศิรภัสสร นาคอินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงสุภาณี โพธิประจักษ์

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงอิสริยา เชือศรี

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๖

เด็กชายกรวิชญ์ คชสีห์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กชายจักรกฤษ เอียมสะอาด

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กชายจีรวัฒน์ บัวนวน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิผิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายเนวิน ปนเมือง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กชายปยวัฒน์ สุกน้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายพีรยุทธ พิมใจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กชายภูมินทร์ จันทร์นุช
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กชายวรพรต อุ่นแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายศักดิดา

์

มาศวิจิตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงกชพร วังทัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงกัญญรัตน์ แก่นหมัน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันมี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธนะสาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงจันทกานต์ กงกำปน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุ้ยศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงฉัตรศิริ หอมหวล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร วรรณชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กหญิงธณัชพร จันทร์บัณฑิตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กหญิงนภัสสร พานทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงนฤมล คำทะวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๗ เด็กหญิงปรากรายแก้ว
แพทย์สีทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงพิชยะดา ปุยแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ เพ็งพึง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ อุ่นแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงภูษิตา เฉลิมพงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กหญิงมัญตา ภูษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กหญิงวรัญญา ปองท้าว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงวิชุดา ขันอาษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงวีรยา รุ่งสว่าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงสุทธิภัทร สำแดงภัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงสุทัตตา เฉลยพรต
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงหัสยา คงสมพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงอรัญญา ฉลาดเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงอันธิกา หอมจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงอิศราพร นามลุศล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ แจ่มจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์เกตุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กชายจันทร์ทร สังข์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กชายชัยพัทธ์ ยิมสาระ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายณัฏติพล ฮวบเอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายณัฐภูมิ สุขอิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายธวัชชัย ปนล้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ ยงสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายนภดล โฉมยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายปุณวัตร ถาวร

๑๕/๐๗๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายปุริศ แก่ฉลาด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายเพชรบูรณ์ ถอสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กหญิงกัลยกร เพชรโพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงกาญจนา ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กหญิงกิตติพร สุขเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงกุลภรณ์ อินทร์สอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงจริยาวรรณ นิลโอโล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงจันทกานต์ เจ็กสอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงชลนิภา โนลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงชินณิชา กอนาค
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงฐิดารัตน์ พันธ์เกตุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ดำนงค์ชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงนรินทิพย์ ทนสา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงนิรชา แก้วบท
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงปยานุช สิงห์ลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงพรหมพร ชัยวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงภานุมาศ จอดพิมาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงมัลลิกา กันธิยะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวรรณา ปานจู

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงวาสนา ธูปพนม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงวีรยา จันทร์ดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงสุขต์หฤทัย ผูกฟก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา เทศนวน
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงอุมาภรณ์ มีใยเยือ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กชายกิตติพจน์ กลางถิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กชายจิรพงศ์ บุญเนตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายชนวีร์ สีเหลียม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เต็มเพ็ชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายภานุพง แก้วบท

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงจริยา ภิรมศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงพรรณวษา ฟองธูป

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน คงเพชรศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ รัศมิทัต

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร พรมประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงภัทริดา อินทนู

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงศิริกรณ์ เพชรสิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงศีรณา สิงห์ทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงสโรชา คงกรต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงสุวรรณณี นันตาวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กชายเกรียงไกร พวงไทย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กชายเจษฎา อำวิถี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กชายธนกร สองเมือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายพิษณุ ทองสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ เขียวสวาท

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กชายรุสรัญ ทองประมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กชายสงกรานต์ สุขสบาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แก้วประสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กชายอนวัช จิตธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กชายอนุชา นิมนวล

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองอยู่
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กชายอัครเดช กุเกิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงกมลชนก ไชยผา
๑๔๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงคณิตา จันทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงชนิสรา โสภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงชมพูนิกข์ สมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงพรพรรณ กาศคำสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงมณฑิรา มณีกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงศิริพิมพรรณ ชุมพล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงแสงระวี เต้าถมตา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงอภิรญา ทองอยู่
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กชายธตวรรณ มีวิรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายธนกฤต นิลมูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ คำแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กชายธีระ บุญเรืองประภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กชายพชร มัททวางกูร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายวีรภัทร เหมสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงพิชญาภา ปงอินถา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กชายกิตตติพัทธ์ คงเจียม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงภัคจิรา เฉยฉิว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงณัชชา ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา คำแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กชายกฤษนัย ทุมเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายธนภัทร อุ่นแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประทาน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ คงสามหมอ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงอนุธิดา คณาภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงบุษกร ภู่ภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายณัฐวัศ ผาสุจิตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๓

นายภาสกร พ่วงพันธ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๔

นางสาวฮาเลลูยา คันทิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๕

นางสาวมนัสนันท์ แซ่จันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๖

นางสาววรรณศิลป ยาสี
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๗

นายทองใบ ประภาศรี
๑๖/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๘

นายชาญณรงค์ เพชรเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๔๖๐/๔๕๕๙

นางสาวอารีรัตน์ โพธาราม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๐
นายอภิสิทธิ

์

พินิจจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสงเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ ติมูลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

กศน.อำเภอชนแดน ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายสมโภชน์ ศรีบัวงาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กชายสมรัก พรมใจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กชายเอกรัตน์ ชุมสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๖

เด็กชายภาคิน สิงห์สถิตย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงศศิวัลย์ เลิศสวย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กหญิงจันทร์ธิภา สุวรรณโรจน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงวันวิสา คำเล็ก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงพชรมณย์ สิงห์สถิตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กหญิงสุวลักษณ์ นิลออ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ สายบุญยัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๔

เด็กชายศักดิดา

์

กากี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายรัชชานนท์ วงค์คำจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กชายอภิชา เกิดภู่
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กชายอภิวัตติ

์

โพล้งศิริ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ติงฉิน

้ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงชลลดา ทวีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงสุวิชดา มะลิวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงวนิศรา ไชยถาวร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ อุ่นเรือน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๓

นายธนาธิป เกิดติง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชนแดน วารีวงษ์  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กชายกฤษณะ การะเกตุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๕

เด็กชายนพกร เงินหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กชายเอกพงษ์ แก้วมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงนารี ศรีสวรรค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๘

เด็กหญิงปานไพลิน รีน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมกูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงพรไพลิน รีน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายเต็มศักดิ

์

วรรณประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กหญิงวรรณวิษา สายคำทอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กชายพลสิษฐ์ แฟงรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๔

นางสาวนาตยา รอดอยู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชนแดน ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๕

นางสาวเมทินี จินดามืด
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กชายวรินธร บูชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายอภิชาต ส่วยมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจสมัคร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กหญิงทิพย์เกสร ตอเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ประชุมวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงธันยพร ดอนปราการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายสิทธา ไชยงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายสมพิศ คำภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงชลณิชา คุ้มภัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายธนภัทร ม่วงไม้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงมะปราง พุ่มฉายา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงสุชาดา อบจีน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงณัฐพร เชียงใหม่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายวิษณุ สักทัด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงพัชรี สอนนอก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กชายปรีชา สมวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๒

นายเดโชชัย ขาวเรียง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชนแดน ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๓

นายสุวัฒน์ เก็จมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชนแดน ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๔

นางสาวสุทธิดา ไชยะพรมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชนแดน ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กหญิงรลิชชา ดาราการ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ราตรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ระดมสุข ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย พาถา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงจิดาภา เรืองอยู่ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นราพรกิจพงค์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายธนากร แสงฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กชายเจษฎา สุขเอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายประเสริฐ บุราณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๔

เด็กชายกฤตพร กลินเกษร

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงญาดา ศรีอัชชา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยวงไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กหญิงณัฐธิชา จุ้ยจินดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ วุยแพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กหญิงปาลิตา เทพฝน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กหญิงณัฐวรา ชามะรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายกิตติพัศ เพชรกิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงธนัชชา สังข์วงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ชัยสุนทร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายพีระพงศ์ จันศรีละมัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายมานพ ทิพย์ไสยาสน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กชายศิวกร ศิวกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กชายชัชฤทธิ

์

โสระฎา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงสุรภา แสนแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงสุวรา แสนแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี แจ้งสวน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กชายวุฒิชัย เวินขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน กลมปน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ นางวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กหญิงศิริทรัพย์ สาลีวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายธนวุฒิ ชัยสมบัติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กชายพุทธิพงษ์ ทองบ่อ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายสมพงษ์ เทียนนาวา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กชายธนกร ฆารไชย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงไพลิน ดาวเรือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๑

นางสาวนัคมน สังข์ทอง
๐๕/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๒

นายบวร บำเรอวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กชายนภดล เข็มทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายอาจชนะภูมิ ทิไร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายกิตติพนธ์ พันอึง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายคมสัน สุขสว่าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงธนาวดี ศัตรูพ่าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงปรีดารัตน์ กวยคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ปอมทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นนทสันต์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายปยทัช ศรีสกูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงวรรณชา เฟองฟุง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๓

นางสาวอารีย์ พิมพ์รัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายปกรณ์ เอ้ไธสงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กชายนครินทร์ คล้ายเหมือน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กชายกัมปนาท ทับขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงวรัชยา ขุมทรัพย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กชายอนุวัชย์ วังคอยทำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กชายญาณพัฒน์ บุญทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายเจษฏา เชือมสมพงษ์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กชายวสันต์ ปานศิลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายนฤพล พิมเสนาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายกฤษกร ยิงบุตร

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายภูวเดช ภูทองทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๕

เด็กชายโยธิน สวยดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายกันทรากร โพธิใต้

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายปริญญา จันทร์หอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายปยะพัทธิ

์

เทศทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายณัฐภูมิ อันชนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายอนวัช นาคเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายวรพัทธิ

์

เทียนสอาด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

มาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายจิตรภาณุ สุภาษิต
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายวีรชัย พารา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายภัทรพงศ์ ผิวเหลือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กชายธนชาติ บุญแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายจิรภัทร หุ่นวัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ นาคน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กชายศิวกร ชาวไทย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายณัฐกรณ์ ดาวหมู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กชายเจษฎา พลเยียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงธีรดา สุทธิวรากร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กหญิงณัฎฐพร เหมหวล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กหญิงนริศรา สุขประสงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงนราธิป วงศ์ทิม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงศุภมาส แจ่มใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชีตะลักษณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กหญิงนิภาดา ศรีปราชญ์วิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ พรมแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ท้วมงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงศุภักษร มะรุขขะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงธันยาภัทร์ ฉัตรพงศ์มนัส

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงวิรดา สันธานเดขา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงทิพวรรณ เทียนศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร สมใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงปณิดา จันทร์สวยดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงวรมลวรรณ ยิมไผ่

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ สีสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงสุดทีรัก

่

ปลัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสะอาด

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงศุภวรรณ แปนเพชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงลลิตภัทร บุรีนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์นิกร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงนภิสรา พินิจนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงธนิตา กุรานุรักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงอธิชา ลายปกษี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงฐาปานีย์ ศิริโรจน์โภคิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คงเพชรศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงรัตติกาล คงเพชรศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กชายกิตติ แสนหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายพิทักษ์ พรหมทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มะโนลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงวีระวรรณ หมันบ่อแก

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ มาบุรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กหญิงศวิตา โสคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายรัชตะ น่วมแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กหญิงชนัชตา จันเกิด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงศศิประภา คุ้มศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงศิรประภา คุ้มศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงพัชรี ศิลาวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พาขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายธีรพงษ์ อาจยาทา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กชายยศนันทน์ มีสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายชยานันต์ อินทรประดิษฐ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายปุรเชษฐ์ สุวรรณศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายวรชาติ สุดหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายสุทธิภัทร กระบวนรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายถิรวัฒน์ หมืนพุ่ม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายกฤตพจน์ รักษาศิล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กชายสิริชัย ทองธนะเศรษฐ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กชายชลิต ช่วยบุตรดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กชายณัฐพล นามแดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กชายรพีภัทร กาญจนฐิติภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กชายเจริญ แก้วมะณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กชายภูวิศ สังฆมณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กชายธนภัทร โทนทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายอภิชาติ จันทร์โฉม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๔๙

เด็กชายศุภกร ชินบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายสุรเสกข์ แจ้งใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายณลภัทร์ จงใจมัน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กชายพันธกานต์ มหาวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายเทวนาถ คุณอาสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายภัสกร พูลจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายวรวิชญ์ แก่นไทย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กชายกิตติทัต โสประดิษฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายรวินท์ สมพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายจักรินทร์ สืบเชือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายนฤพนธ์ คุ้มศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายสหรัฐ ปอมยุคล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายนราธิป นิลสนธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายธันวา สุดสวาท
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายพีรพล ราชสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กหญิงพุธิตา พุฒรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กหญิงภัคจีรา ฐานุสรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กหญิงพรพรหม จันทจร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญอ้อม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กหญิงเบญญาภา กลินโท

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงพิยดา นาทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงนิภาวัลย์ อังคณานนท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ คุ้มทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กหญิงรวินันท์ แก้วพล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงสาวิกา จันทร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เข็มเพ็ชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กหญิงยศวดี หาระปานันท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๖

เด็กหญิงชริญธิป ใบทับทิม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงจรัญญา พุดขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กหญิงนงนภัส มีโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ เทียนแจ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพัชชากร อ่อนงาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงธันยชนก อุ่นอบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ แปนเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงชนัดดา สิทธิลือชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงวรรณพร เพ็ชรโต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๗ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงกัญชพร แตงใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงสุนิษา เพชรมะณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา สมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ศรีหา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กหญิงมณฑกาณ อ่อนศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงณภัทศร สุขแจ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กหญิงณัฏนรี คำหอมจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล แปนจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ ชนะบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงนริศรา สุดสอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงนฤชล เส็งเอียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงจินดาหรา เนียมชัยภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงปยะนันท์ ฤกษ์วิชานันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กชายแทนคุณ สุวรรณศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๗๙๙

เด็กชายทักษิณ อิมใจ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายกิตติกรณ์ บุญเพิม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายศุภกร พิมพา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายขุมทรัพย์ ศิริชืนวิจิตร

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายสุพิคิดร์ สุริวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายอานันท์ พูลทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายจักรพรรณ์ ม่วงทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายพลพรรธน์ ทองเทพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายอัครินทร์ สาลี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายกฤตนัย ปูน้อย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายชวนากร จูกลาง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายนริน วังคีรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๑

เด็กชายณัฐกรณ์ หาดซุยทราย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายนนทภูมิ พลโฮม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กชายชนาธิป พุทธรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

ภาพนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๕

เด็กชายณัฐดนัย ฟุงสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กชายดรัณภพ สุขิกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กชายกฤษดา ดวงมาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กชายอภิชาติ อาสายุทธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๑๙

เด็กหญิงอริสา ธรรมมีบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงลักขณา สุทธิประภา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงณิชานาฏ รูปจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ดอกจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงประภัสสร ทองคำพิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ศรีสกุลไกรสิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๖

เด็กหญิงมณัสวีร์ งามสมทรง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กหญิงนภัส เฟองอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กหญิงจีดาวรรณ ชัยสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๒๙

เด็กหญิงชนาพร แก้วมาศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ภูมิจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำแท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กหญิงภณิดา ตะกรุดเดิม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หอมตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๔

เด็กหญิงกชพร สุขสอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ อุดทังใข
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กหญิงศวรรยา อินแก้วน่าน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กหญิงกัลยา สีสุขดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กระจ่างวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงเขมจิรา สมบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เกิดวงษ์สิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงอริยา จันทศร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๒

เด็กชายเนติธร ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงวันวิสา เรืองฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กชายธนดล คีรีสุขใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงสุชาวดี พิทักษ์กุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๖

เด็กชายกมลชัย ชูรัสมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กชายศุภชัย บัวนวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขโต
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กชายภูมิภัทร ปนสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายวรินทร์ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กชายอนุวัติ ชัยเสนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กชายปฏิภาณ ขนานแข็ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ แสงยัณห์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๔

เด็กชายคำรณ อิทร์เกตุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๙ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กสัก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กชายพัชรพล อินทรศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายธนัตถ์ชัย เกสร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายณัฐฐกิตติ

์

ทองอุไร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กชายมารุตพงษ์ นำแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงวรรณรดา เลิศรอด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ กางถิน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร สงทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงกุสุมนิภา อินทร์กลัน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงศรุตา ขันทะควน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงสุรัมภา คงนะภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ขุนสอาดศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา ภู่สำเภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ชิวปรีชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงกัญญารัก ธัญญอุดม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงพิจิตรา เรืองศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงธัญญ่า ภูธาตุเพชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงกิตตินันท์ ปนศรีทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงจิราพร สสอนพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ขันทะควน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงสุนิสา สุดแดง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงวนิดา นุตกระแส
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี เลิศเอียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงประภาภรณ์ รัญชนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายพุทธภูมิ บุญเพ็ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายณัฎฐวิศิษฐ์ เสนะวีระกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กชายคมกฤษ ศาลาศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายธีรเมธ เสนานอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายปญญาพนต์ กระโปรงทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กชายลัทธพล ผักประสม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กชายอธิพงษ์ สมพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายสุรทัต เฉลิมพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ สำเภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กชายจักรกฤษ ศาลาศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๘๙

เด็กชายมนัสพงษ์
ทรัพย์ปยะอนันต์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๐ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายศตวรรษ ตังใจ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายณัฐพล ศิริวัฒน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๒

เด็กหญิงวชิดา นาดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนจอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กหญิงวรัชยา จันทร์สำเภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาเต็ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๖

เด็กหญิงปริชาติ จันทะวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงแพรวา สอนวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงจิราพร เพียอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กชายณัฏฐกิตต์ ศรีสังข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายรัตนพล ไต้ใบ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงวริศรา บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงชลิสา ปราโมทย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงลักษิกา บุญมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล เทียมเมฆ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา เชาวงษืโพธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงศิลาณี พระภูมิ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงพรชิตา ชินเมืองน้อง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายภาณุ งามเฉลียว

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายมนตรี พรมสี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายเจษฎาพร ใจอารีย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กชายวิทวัส อนันต์ภักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ยะเสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายพัชรพล ปอบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กชายธนพนธ์ ศรีสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กชายจักรินทร์ ชุบใหม่
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๖

เด็กชายธีรภัทร เค้าโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายนาธรา สีเชียง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กชายคณาธิป ศรีนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายพนธกร ผาสุก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายมนัสวิน ยมจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กชายธนวินท์ อิมกลิน

่ ่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๒

เด็กชายมงคลชัย คำปาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายชานนทน์ แหขุน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายเมธา โสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๑ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายจิราวุฒิ พะนิรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายจิรภาส บัวริทนร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กชายปรัชญา คนคม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายณัฐพล ระวังภัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กชายธีรพล ห้อยดอกหอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายทวีสิน ศรีชนะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กชายเอกภพ สิดศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กชายนัทธกานต์ พร้งเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กชายพงศธร จิตรเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กอนนาค

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายชยพล หาญยูรพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายศิวานนท์ สุระหงา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายภูนรินทร์ ประจำการ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดำรงค์พันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายกษมล เอกเผ่าพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายธารางกูร วงค์แสน

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีหมืนไวย

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายภูวภัสสร์ กฤษาเดชากุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กชายมณฑล นุชนางศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายวิทวัส สมีเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงสุรัสวดี อินทร์ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงทิพญารัตน์ ลอยเมฆ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กหญิงธันยพร สามเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กหญิงกฤติยา บุญธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงสิรินันท์ สารวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงปภัชญา เพียงพิมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงเณศรา หีบแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กหญิงกฤษณา พัชนี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กหญิงอภิชาดา สามงามไพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงดวงดารัตน์ บัวทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๕

เด็กหญิงกชพร จันเทศ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กหญิงปรารถนา ปานศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีมูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีนุกูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๕๙

เด็กหญิงเพชรธิดา นาคมะเริง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงกนกพร ดอกจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กหญิงณัฐวิภา ลือแก้ว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๒

เด็กหญิงภัทราพร คำหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงชลธิชา กันยามา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงธัญญ่า สิงห์ทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สุ่นเดช
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กหญิงบุษกร เวทจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงสุภาพร ยอดแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงปถยา สหรัฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กหญิงญาณิศา มีคุณก่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ รอดทิม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กหญิงเกศกนก ฝอยทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงชาลิสา มูดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กหญิงชมันดา ศรีฐานษร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา จันเกิด
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กหญิงวลัยพรรณ ครุฑเข็ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๖

เด็กหญิงอภิญญา มาทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ฤาชา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายเตชิตถิรวิทย์ แหวนประดับ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กชายชยพัทธ์ ปทุมสูติ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายสุเมธ บัวดี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายยศกร ขึนทันตา

้

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๒

เด็กชายรพีภัทร์ พรมขุนทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ ภูอาบทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายวิชญพงศ์ จำรัส
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กชายพิสิษฐ์ พรมชัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วศรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ คำตะพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กชายทินภัทร ธงภักดี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ อินทพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายชยธร เสียมแหลม

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ธูปทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีคุณชัย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายกฤษกร มหาแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๔

เด็กชายฐิติโชติ จันทนคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายธนภัทร จันทนิชย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายปณณทัต ขุนศรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายวงศธร วงษ์เอนก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กชายณัฐวัตร จันโทนอก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายทิวากร กันคร้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เอมอุทัย

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงศรุตา แท่งทอง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงกมลชนก อ่อนน้อม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ขันธนิธิ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงจันทิมา ประเสริฐสังข์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงปภาศิณี แหลมเสน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงนิรชา ฟกทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงกัญญากร จันทร์ศรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงสุธาสินี ไชยโชติ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงวริศรา สุธาพจน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงเบญจวัลย์ เชษฐ์ชัยอมรกุล

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงวนัชพร ขจรไพร

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงยุพดี บุญเพ็ง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงญาดาวดี หงษ์โท

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์พิทักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงวรรณพร ไชยศิริโรจน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลคำ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงสุธินี เหรียญคำ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงญาณิสา อนุพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงศิรภัสสร จิโนคำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

วงค์แสงชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายกีรติ ชุมทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายอนุวัฒน์ วิริยะพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายนที เรียนหิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายศิริโชค จันทร์สว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายนรินทร์ คนสะอาด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายทีปกร ประทุมสูตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายณัฐพัฒน์ สายการ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายบรรณสรณ์ มะโนน้อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายปราโมทย์ ยานาบัว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายอนุสร สายกลิน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงจันทิมา โชคคูณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงลลิตา เกตุทองมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงภชฎา กองกุหล่าย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงวณิดา หอมมาลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายกิตติภพ สวัสดินะที

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายสิปปกร ศิลปชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงปณณพร จัดกุดรัง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงอภิชญา เพ็งเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๓๙
นางสาวสุปราณี ปูอ้าย

๐๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๐
นายสงกรานต์ กิงกลาง

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๑
นางสาวอมรรัตน์ หล้าซิว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๒
นางสาวนำหวาน ศรีสนธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๓
นางสาวรัตนาภรณ์ พรมขุนทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงสุวรรณา แหยมแจ่ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงบุษกร นุ่มทองคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงพีรดา อาจวาที

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๗
นายณัฐวุฒิ แสนเสนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๘
นายวรากร มะคะวิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายณัฐพล สีนาค

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายวรพงศ์ เฟองฟุง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๑
นายชลชนะ ตาดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ น้อยเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายอนุรักษ์ เครือหอคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายสุทธิโชค ชัยราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายทรงพล ทองปรอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงจิรัชยา สัมพาลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงบุญธิชา กลินด้วง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงศุภกานต์ เหลืออ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ กำเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงบุญยารัต อรัญณา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายวสันต์ พินิจมนตรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงอินทุอร หวังนากลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายณัฐพล ติบถำ

๊

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองไทรงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายพัฒนชัย เตชะปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยุติธรรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงวิภาดา ปาสำลี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มาลิพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงกรนันท์ ภูถนนนอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงนภาภรณ์ สุทธิวรากร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงรัชนีวรรณ อิงบุญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงรัชนีกรณ์ กรอบสันเทียะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายอัศวิน หงษ์ทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายณพวุฒิ โพธิคำ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายเดชาวิชญ์ คิมขุนทด

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงรัตนาวลี ห้างวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงพีรดา คำคลี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายสิทธิพงศ์ สหรัฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายจิราเจต แก้วชัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สุทธิวรากร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงกาญจนา ดีสีแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงพัชรพร วรรณะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ ฟกสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายณัฐพล รัตนทิพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายประมล เกตุแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายศุภศิทธิ

์

เปงคำภา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายเอกบดินทร์ โพธิทอง

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงบัวชมพู รองกลัด

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงพิชญธิดา พะโรงรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงกนกพรรณ ภูถนนนอก

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายชยุตพงษ์ สหรัฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สกุลวา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายสรพัศ ช้างโต

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายจีรวัตร ลือวัฒน

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายธเนษฐ เดชะปญญา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายศุภโชค จุลณรงค์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงกนกพิชณ์ แจ่มกลิง

้

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงลักษิกา เกตุจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงศุภนุช เหล็กเข้ม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงอริสา จันทโชติ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ทูลมาลย์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายฐิติรัฐ บุรีรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายณัฐนันท์ ยิมรัง

้

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายอภิชาต อินทร์พันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงมุจิรา เส็งเอียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงเกวลิน แก้วร้อง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายมังกร กาสำโรง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายภูมินทร์ นามวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายพิสิษฐ์ สกุลมา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายสรวิศ วงษ์มณี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายธนกร ตุมเมืองโดน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กชายนฤนาท ไหมสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงภัคธีมา เจริญรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สิงห์คำปอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๔

เด็กหญิงสุรดา สุดเอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงครองขวัญ นันศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงสุนิสา มูลทาศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงปนัดดา พิมเขตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กหญิงไอรยริน สุขสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงอารยา สุขใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงพิมพ์พิศา อุราแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ สินสร้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กชายนันทกานต์ สอนใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กชายวสันต์ พวนลำพึง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงวรดา ลงมาก

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงลักษิกา ลงมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๖

เด็กหญิงนิศาชล แสงภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กหญิงพรพิมล มาจุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ฉัตรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กหญิงดาวรุ่ง อุนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงวรรณวิสา สายแวว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กหญิงบุญยาพร สกุลมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กหญิงแพรวา เสนรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงธมนวรรณ กาญจนภาส

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๔

เด็กหญิงชนัญชิดา แสนโน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กชายพัทธคนธ์ ควรเรียน
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ หลักคำ
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กหญิงสิริวิมล สร้อยพุด ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กชายชยานันต์ บรมทองชุ่ม
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กชายพชรพล เทียงตรง

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงกรกนก หงษ์ดวง

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ พึงสำราญ

่

๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กหญิงวรรณิษา ปกไคหัง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กหญิงเขมิกา เจริญผล ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ นิลสนธิ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๕

เด็กหญิงณัชนิชา เรือนแก้ว
๑๕/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กชายสิทธิชัย คำประสิทธิ

์

๑๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงศรินยา กมขุนทด
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ มิมสงค์

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายกมลภพ จันทร์สกุลณี ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงปริชญา อ่อนเหลือ

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กหญิงสุจิตรา พันธ์ศรี ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๒ เด็กหญิงมนตระการณ์
ปนทอง ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยศสมบัติ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

เนตรเสนีย์
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กลันภักดี

่

๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กหญิงจิรัฐติกาล อุ่นเรือน
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๗

เด็กหญิงปาลิตา พรมสา
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กชายรวิน ศรีบรรเทา
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กชายชัยพฤก พุ่มสงวน
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายจีรันตณ์ภัค มุฑาพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๑

เด็กหญิงสุภัสรา พรหมงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กชายธีรดนย์ แดวขุนทด
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กชายอนวัช โพธิพันธ์

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงรัชฎาวัลย์ โกลขุนทด
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันรอง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงวราพร ยมกลิน

่

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุขรอด
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

สิทธิโชค
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนุช
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายวัชรากร มีมุข ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงวรพรรณ ชืนจินดา

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๒

เด็กหญิงไอริณ ปานสินธุ์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ สรรพประสาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายเริงยุทธ สุปตติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กิติยวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กหญิงกาญดา แพพิพัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงชลธิชา พัดตาสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๗๙

เด็กชายกรกฎ เสือน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายราเชน คงถาวร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญรอด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงกุณฑิรา สุขแจ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา คนึงรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงเกสรา ชำนิเขตกิจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงรวีวรรณ เอกวิลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กหญิงสุวรรณี สุระวิทย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๗

เด็กชายวิริยะ สุขแจ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ฉัตรทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงบัวชมพู เดือนแจ่ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๐
นายคณิศร สุขแจ่ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๑

นางสาวกัญญารัตน์ ขยันกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๒

เด็กหญิงนิชกานต์ แก้วเกิด
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ อุตสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กชายกฤษดา คล้ายกระจ่าง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กชายสุวิทย์ พระบำรุง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๖

เด็กชายอัมรินทร์ แก่นทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๗

นางสาวนิชกานต์ เงินเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ชืนบาน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๑๙๙

นางสาวทัศนีย์ จาบทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๐
นายณัฐชนนท์ มณฑาทิพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๑
นายสุปกิจ ปรากฏผล

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๒
นางสาวกมลลักษณ์ ชัยศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๓
นางสาวชนนิชา อึงบำเหน็จ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๔
นางสาวกฤติยา แหลมศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงสกุณา สมอดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงภัศรา บุญกิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายวัชรพล วนกระโทก

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายกิตติขจร ฐานหมัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายพรหมมินทร์ กกสันเทียะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายเอกพันธ์ พุทธปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๑

เด็กชายธีรชาติ เรืองรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายปฏิภาณ แก้วคง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กชายภัทรพล ไชยทุ่งฉิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กชายปรัชญา สาแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ อนุภาพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กชายศรัณญ์ หมันเขตย์กิจ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายชัยธวัช แก้วขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายเจษฎา ก่อมขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๑๙

เด็กชายบูรนิล ดวงสามี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายพิพัฒน์ ดำรงค์เชือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่เอียว

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๒

เด็กชายถิรวิทย์ คำตุ้ม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๓

เด็กชายจิรัฎฐ์ รอดกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กชายนาคร อุดรเสถียร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กชายวีรพงศ์ ศรีจัตุรัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กชายณัฐนันท์ โคกสว่าง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ สุขคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ ไทยเดิม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กชายวัฒนะ กลินบำรุง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงวราลักษณ์ ประเสริฐสัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๑

เด็กหญิงจิราภา ธน. โสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงณัฐกมล ประเสริฐสัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงสุภัสชา พุทธปญญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กหญิงพรชิตา ไมขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา เติมกายา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงภัคจิรา หงษ์หิรัญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงอาลิสา นรินนอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กหญิงชลธิชา พหูสูตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๔๖๐/๕๒๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ศิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงชุม ม่วงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๐ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายพรมนัส ใจกล้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กชายวรดร อู่อรุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๒

เด็กชายนาวี เลียมตะคุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายอนุพงศ์ ขำนาค
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กชายธนกร แซ่กัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขาวสวย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๖

เด็กชายสิรภัทร ประทุมวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายณภัทร ตะกรุดเงิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กชายศรัณย์ หล่อเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กหญิงขวัญข้าว พูลสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงกชพร กวางทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ พิมดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงเขมิกา ช่ออุบล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ ธงวิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๔

เด็กหญิงฐิตินันทา บุญเพ็ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กหญิงพัชริภรณ์ สละชีพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กหญิงกนกพร บุญพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชุณหสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๘

เด็กหญิงดารารัตน์ แสงไชย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กหญิงธันยพร สืบสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงฐานิตา เคารพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กหญิงทิฆัมพร มีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๒ เด็กหญิงภัทรสยาภรณ์
โพธิเอียม

์ ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงพิชชาภา บัวศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กหญิงนิจวิภา สุภาวิตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๕

เด็กหญิงสายธาร ชมภู
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๖

เด็กหญิงสุธีมนต์ สมบูรณ์เอนก
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กหญิงใบหยก เคล้าเคลือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงพรพรร บุญเชิญ ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ มะลิแย้ม ๐/๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายวีรภัทร อินแสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ นามกิง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

กรินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กชายฉัตรชัย ปญญาใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๔

เด็กชายเจษฎา ซาร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กชายกิตติภพ นารี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายพิชชากร เย็นหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๗

เด็กชายศรชัย อินทร์ตา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กหญิงกัญชพร ปานบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พาระหันต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ทองบ่อ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๑

เด็กหญิงดลนภา จันทะวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กหญิงสุวันทา จินดาเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีสุขรุ่งโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ประกิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา กิงนางแย้ม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กหญิงนาทลัดดา ตันยง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงไชย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงพลอยไพริน ฉัตรเมืองปก

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๘๙

เด็กหญิงวิชาดา โยพันดุง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงสุภาพร หีบนาค

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กหญิงพรธิชา แสนเข็ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชะนุดรัมย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๓

เด็กชายพงศภัค พันธุ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กชายธนกฤต โถชารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กชายชิณกฤต แถมจำรัส
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กชายเจษฎา บอนสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ แดงมูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กชายอานนท์ อินทสร้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จันดวง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายคณกรณ์ สุขวี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายกิตติกุล พิมพ์รัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายธนาธรณ์ เทศกระทึก

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายมงคล สองสี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายทัตพงศ์ หาดยาว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายธีธัช งามเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายอธิวัฒน์ ทองบ่อ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงจิตติสุข สุริวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงสุนิตตา ทิมแพทย์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีเวียง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงสุนิสา นามแสง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กชายวรากร เขียนขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๒

เด็กชายเอกชัย เทียนศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กชายสิรวิทญ์ แสนสวย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กชายภูวนาถ พวงจำป
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กชายชนัญญ กำลังเหลือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงภาพิมล ทองใบใหญ่
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กชายกิตตินนท์ มูลประถม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กชายพฤษกา หาญสงคราม
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายศุภชัย หอมสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายทีปกร เหมชัย

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายรัฐกูล พูลทาทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กชายกนกพล โนศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายกฤษฎา ปลังกลาง

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๔

เด็กหญิงเกรียงไกร ทีรัก

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กหญิงธวัลหทัย นิมกลิน

่ ่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กหญิงพัชรพร อ่อนช่วง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิใหญ่

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๘

เด็กชายณัฐพล เดชพละ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๒๙

นางสาวชไมพร เครือคำ
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๐
นางสาวภัทรานิฎณ์ พิมพ์ประพร

๐๒/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อดทน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๒

เด็กหญิงวรรณพร วัดพะยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์กันยา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กชายชัยมงคล นามพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กหญิงอัจจิมา มาใหญ่
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๖

เด็กหญิงวีรยา สงแดง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา เร่งรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กหญิงศรัญญา แสงประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงปณิตา กรุยกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงนุสรา กอสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายเกียรติพร คิดสม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ ธรรมภิบาล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กชายชยุต กองแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๔

เด็กชายภูรินาท บุญเสริม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายวีระพล กองชะนะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์งาม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๗

เด็กหญิงกุลธิดา บุญหวัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงนภัสสร ไชยนาม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๔๙

เด็กหญิงกฤติยา เบียวพา

้

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงนันทิชา ซอยจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงณัฐธิฌา เนตรโสภา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพพันฑูรย์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๓

เด็กหญิงยุภาพร เจริญใจ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๔

เด็กหญิงถิรดา ธูปอ่อน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมเสน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายกมลภพ พรมจาก
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กชายธีรโชค วรรณทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๘

นายวราวิช อุดพ้วย

๒๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๕๙

นางสาวกัญญารัตน์ จันดา
๐๙/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๐
นายสุวิทย์ แก้วอุตสาหะ

๐๒/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๑

นางสาวณรัณทร กรภัทร์พร
๑๔/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๒

นางดวงฤทัย กันเกียว
๒๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๓

นางนริศรา สารชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๔

นางลินจง จุลสายพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กชายธนศักดิ

์

ประโยชน์มี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กหญิงคณัสนันท์ บัวลอย
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๗

เด็กหญิงจิราพร ทุมรินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงชลลดา นิลผาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงชุติมา ระวังไชยสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงธนพร อุ่มชะอุ้ม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๑

เด็กหญิงปนัดดา นอขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เบ้าทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เบาสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงสุญานี บุญนำส่ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๕

เด็กหญิงสุนันทา จันทร์ดิษฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา สมักการ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กชายกัลยกร ควรดอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กหญิงธัญชนก วังแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงจรัญญา รัตนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงณัฐพร พลกนิตย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๒

เด็กหญิงนวลมณี กาจหาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงพรนภา พรามจร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กหญิงแพรพลอย จันทร์เพ็ญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กหญิงวรัญญา พลีดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๖

เด็กหญิงสุภาพร ชดช้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงอนันตญา นิลธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ แซ่เตียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๘๙

เด็กหญิงวีรนันท์ อินต๊ะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงโสภา ศิริจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงพัชรัตน์ อ่อนคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กชายธงชัย สองสี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายธนกฤต ระวาดชิต
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๔

เด็กชายภูชิต สุขสบาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กชายศรเทพ อ้อมค้อม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ตัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สีหา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๘

เด็กชายอติชาติ กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กชายทรงพล ทองอร่าม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ยืนสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงผกาวดี คล้ายใจตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงพิชญา ทองเขียว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงอาทิตญา มาตนอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงอารียา สุริมาศย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงเอมมิกา พรมทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงมะลิวรรณ์ เสริมแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงสุพรรณี จันดวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงนัตยา พลแสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายธนภัทร ต่ายจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิศรี

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กชายณรงค์ ด่านขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กหญิงวิภาดา พาขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๔

เด็กหญิงสิริยากร สวัสดินที

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กชายปรเมศ นุสษาสนี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายตะวัน บุญมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๗

เด็กหญิงดรุณี เหินสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กชายชยพล พืนดอนเค็ง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายทวยเทพ บุญลือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายนันนธี ประยงค์หอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๑

เด็กชายอานนท์ ม้วนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๒

นางสาวพัชราภรณ์ สองสี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กหญิงวรรณวิภา ลาสัมพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กชายชัยกร อยู่สวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๕

เด็กหญิงสุธินี โสภาพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กชายชัยกร อยู่สวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายศิวกร เจริญพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงสุธินี โสภาพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๒๙

เด็กชายณพล ผึงโกก

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๐
นางสาวเครือฟา ทองเงิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๑

นางสาวภัทราภรณ์ จอสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๒

นายธนโชติ กามขุนทด
๐๔/๐๘/๒๔๘๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๓

นายภัทรกร จุ้ยหนองเมือง

๑๕/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายไตรภพ พันธุ์น้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กชายชนกันต์ มิตรหมวด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายนฤเบศร์ วรรณประไพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๗

เด็กหญิงชฎาพร พันธ์ดวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายภัทรพล พงธนาเศรษฐ์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ เกียมขุนทด ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ สิทธิ

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๑

เด็กชายลายคำ ชัยนวล
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กหญิงจันทกานต์ คงสวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ มณเฑียรสุภา
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ลาภา

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๕

เด็กชายพัทชธร วิเทียนเทียบ
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บรูโซล่า

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ สมประสงค์ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ มอมขุนทด
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๔๙

เด็กหญิงไกระวี นุ่มพรม ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงอมรทิพย์ มาทา

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ โม่งปราณีต
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๒

เด็กชายสิริกูล เมฆอิม

่

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๓

นางสาวพรหมพร เอียมสอาด

่

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๔

นายอนุชา ตองซาย
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๕

นายวุฒิชัย โอนสันเทียะ
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๖

นายวาทิต จาดดำ
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สีสมุทร ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๘

นางสาวศิริลักษณ์ มันกูล

่

๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๕๙

นายบัณฑิต ฟสันเทียะ
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๐
นายปรมี นุสษาสนี

๒๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๑

นายนพรัตน์ ปอมนิล
๑๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๒

นางสาวการะเกด จามาลา
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๓

นางสาวฤทัยรัตน์ ไทยทวี ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๔

นายเอกฐณาวุฒิน์ บุญประเสริฐ
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๕

นายณัฐพนธ์ ทองดี
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๖

นายภานุเดช ยาสี
๑๔/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๗

นางสาวกมลพรรณ เพิมพูน

่

๒๖/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๘

นางสาวปาณิศา โฉมศรี
๑๒/๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๖๙

นางสาวชยุดา พัฒนานุพงษ์
๒๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงณัชชา จุลโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๑

นางสาวลดาวัลย์ บุญประดิษฐ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๒

นายลิขิต แก้วแท้ ๐/๐/๒๕๑๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๓

นายภาณุชัย เกิดเขาน้อย ๐/๐/๒๕๒๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๔

นายหนึง

่

ประตาทะโย ๐/๐/๒๕๒๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๕

นายธวัชชัย ด้วงธรรม ๐/๐/๒๕๓๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๖

นางสาวจุฑารัตน์ รอดนิล ๐/๐/๒๕๒๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๗

นางสาวกฤษณา ฉำมณี ๐/๐/๒๕๑๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๘

นางสาววอร์จีเนียร์ สว่างโคกกรวด ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๗๙

เด็กชายชาคริต เหลนปก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายณัฐเดช โชติราช ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กชายธนพงษ์ จันทร์หอม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายธีรภัทร ขอแถมกลาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๓

เด็กหญิงอรัญญา นางวรรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๔

เด็กชายพีรวัส พลเรือน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กชายรักศัก งามเลิศจริยากุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กหญิงอภัตสรา จันทะวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๗

เด็กชายอติวิชญ์ ชัยนาม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายศักดา สินธุชัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายเทนนิส พุ่มแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายพาทิศ พงษ์สมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๑

เด็กชายสิทธิพล พวงจำปา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กชายพงศ์พัฒน์ มีทำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กชายสิธิชัย กรวยทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงสุชาดา กลางถิน

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๕

เด็กหญิงกฤติยา ภาสกุล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ พวงมาลี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ กำแหงหาญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๘

เด็กหญิงอลงกรณ์ แสเพชร ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๔๙๙

เด็กหญิงกุลนรินทร์ นิลบุตร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงเข็มทิพย์ เถือนไพรวัลย์

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ ปดเทสังข์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายสุวิจักรณ์ เอมใจ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงฟาประทาน สมภาค ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงวิมลสิริ บุญธรรม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีพอ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สุภีชะวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงชลลดา ไชยปญญา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงสิริยากร ก่อมขุนทด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงพาณิชย์ ภูผาณี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ละหานนอก ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๑

เด็กหญิงรัตชนก ทองถนอม ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายชินวัตร ญาติโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กชายสุรชัย จิตร์หาญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๔

เด็กหญิงพิชชาพร อันใจหาญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๕

เด็กชายวิโรจน์ คันธารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา มูลมา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กชายธีรภัทร ชาวโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงรุจิษยา สีใจดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๑๙

เด็กหญิงจิตรานุช บัวแก้ว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไข่นุ่น ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ผมงาม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ลำเลิศ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กหญิงปรียานุช แสงศาลาศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประเภา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๕

เด็กชายพงศกรณ์ โม่งทองหลาง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๖

เด็กชายทินกร โตมะนิตย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายอรรถชัย ผ่อนกลาง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์สุดร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กหญิงสุชานาถ สิงชาติ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายชัยณรงค์ ชัยภูมิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายชัยธวัช นามคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายนันทพงษ์ สว่างชุม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กหญิงมธุลี เริงรัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงเขมิกา สะคอนรำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงศิรภัสสร อินประดับ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงสุพิชชา สมภักดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

ร่างสม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๘

เด็กชายชิษณุพงษ์ ทองเอียม

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กชายอรรถพล จัดการ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายอาทิตย์ อินประดับ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๑

นางสาวธมลวรรณ หาญวิชา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๒

นางสาวนิชนันท์ แก้วโพธิทอง

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๓

นางสาวพิมพ์ชนก กรทรวง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๔

นายธรรมรัตน์ อักษรเสือ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กชายศิวกร ฐานะ
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๖

เด็กชายสุทธิภัทร แสงปุย ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กชายธันยพงศ์ ครุธพันธ์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กชายคมกฤษณ์ สีทับ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ผากำ
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงยุวดี จันทนุช
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กหญิงจินตนา เพชรทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กหญิงวรัชยา กลินฉ่าง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๔

เด็กหญิงสายสุดา พินโย
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กชายศุภสิน หอมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๖

เด็กหญิงจรัสรวี ใจเอือย

้

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา วงค์จันทึก
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กหญิงกมนวรรณ จิตรโต
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายสมชาย จันทวงษ์
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายอัครชัย นุชทรวง

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สรวงสวรรค์  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๑

เด็กชายพิรุน ตุ่นกระโทก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กชายภานุพงษ์ ขวัญทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๓

เด็กชายชนินทร์ ชูสังวาลย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายชัชฤทธิ

์

ชัยสอน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๕

เด็กหญิงอรรัมภา รุ่งสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา เหรียญคำ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายชัยวัฒน์ คำภินโน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กหญิงอัญชลี จุไทย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๖๙

เด็กหญิงธีราพร โล่สำราญ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายสถาพร ครองบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กหญิงจีรวรรณ ไทรปอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๒

เด็กชายทรงพล โหติง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ด่านเจริญชัย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๓

เด็กชายณัฐภัทร ศรียางนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ประคองศีล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๖

เด็กหญิงกชกร แสงจันดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา สู้ศึก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กหญิงปาลินี คงสอน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ดวงประทีป
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายภคพงษ์ วิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๑

เด็กชายวิชากร เสนสี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กหญิงสโรชา เงินกลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สุริพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๔

เด็กหญิงวีรดา เชิดชู
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๕

เด็กชายอมรินทร์ มียะวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายเตวิท พูมศิลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๘

เด็กหญิงนภสร คำวงศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงนริสรา ฉำกลิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายปภาวินท์ สมนึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ รัวไชย

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๒

เด็กหญิงวรัณญา เจริญสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กชายวัชรนนท์ พูลประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงศศิภา พันธ์นวน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา จาดกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๖

เด็กหญิงโบชิตา คณโททอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังย้อย รังย้อย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กชายนพรัตน์ โพธินอก

์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

เสนสี
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กชายพัชรพล เณรเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายจิรเมธ นิลพัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายนธพล มังคลัง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายวัชรินทร์ อินทรแสง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายกฤติพงศ์ พีพรม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายปณณวัฒน์ โยธาวัน

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทัดมารา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายรวิภาส เลิศสูงเนิน

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงสุมินตรา เสริมสุขต่อ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สมทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงจารวี สนธิกาล

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงอนัญญา มีนำคำ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กหญิงธัญญามาศ จันทร์ศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โคกสลุง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ มูลอ่อน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กหญิงนิตยา ใจตรงกล้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กหญิงสโรชา ปาวินัง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงบุญญากานต์

ปนสุวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นางแย้ม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงเพลงพนา ฉายเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กหญิงสาธิกา โหติง

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงนิตธิดา ติดการนา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กชายก้องพล นางแย้ม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

หอมพิกุล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กชายพงศธร หอมยามเย็น
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๔

เด็กชายจิรภัทร รอดตาเสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กชายวัชรากร ทศพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กชายธาวิน บุญบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ธนูขัน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กชายอดิเทพ จันทร์งาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายบรรหาญ ตะกรุดมูล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ อยู่กลัด

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๑

เด็กหญิงรินรดา ตารัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายไชยเดช กิงนอก

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา รักงาม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กหญิงตรีรดา ทองเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ต่อศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายจักรินทร์ ทัดมารา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายกฤษพงษ์ ประกอบพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กชายอัษฎาวุธ จรรยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๓๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วิยาสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายณัฐนันท์ บัวบา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายชลันธร สนิทนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์ศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๓

เด็กหญิงไข่หวาน มีสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ สุระนิตร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กหญิงชนาภา งอนจันทึก
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กหญิงณริสสา อินต๊ะสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงมาริษา สังเหฬา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงฟาใส จันจำรูญ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กหญิงภัทรากรณ์ ผาสุก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายภานุพงษ์ มันคง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๑

เด็กชายภูวนาถ เบ้าทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงประติวรัดดา

แสงแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ สิมประสงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายธวัชชัย โคตศรีภูมิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๕

เด็กหญิงยลดา เทศราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายจิรวัฒน์ แสงตะวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายจิรพันธ์ ภักดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กหญิงอารยา ขำชุ่ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๕๙

เด็กหญิงปภาดา พรมตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงชลธิชา กระต่ายจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิโนนนาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงชไมพร เปลืองทุกข์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กชายนัฐนันท์ กาฬภักดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

แตงอ่อน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กหญิงวชิราพร ดงยางวัลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๖

เด็กชายพรเพชร สีม่วง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ศักดิเจริญ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กชายพงษกร สุโพธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๖๙

เด็กชายธนัฐ นาคคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายธนกร ถินลิพอน

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กชายส่งสุข
ภากรณ์ประเสริฐ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายพชรพล พูลสมบัติ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๓

เด็กชายจักรกริช แสงดารา
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๔

เด็กชายธนวัต เจริญวงษ์
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กชายนราภัทร แดงประเสริฐ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมนิยม ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กหญิงขวัญชนก มังคลาด ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วดวงดี
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กหญิงธัญชนก ปานโชติ
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ชาไพโรจน์

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ อักภิรัก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๒

เด็กหญิงมินการา ไชยคำภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กชายศิวนาถ สาลีผล
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กชายภาณิน งามเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กชายสิทธาเทพ วันแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายณัฐภูมิมินทร์ ปะตาทะยัง

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กชายศรัญู จ่ากลาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กชายธนะกร เสาร์สุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๘๙

เด็กชายปยะวัฒน์ ขาวลำไย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงณัฐภัสสร ปลูกงาม

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงพัชราวดี มหาวิจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กชายศบัฑชัย ผาภู
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กหญิงกิติยา ฉายชาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๔

เด็กหญิงวิรดา คำสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๓ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กหญิงพัชราภา ธรรมสอาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กหญิงพิยดา สุขสบาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๗

เด็กหญิงพัชรี พละสูญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ช้อนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กหญิงรุจิรดา ชอบเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงสิริกมล เย็นดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงญาตินี เย็นดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายอัครพล สัมพันธ์มิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายอภิชิต อ่อนศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายชานนท์ รัตนโสภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายนัฐพล ปานพูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายธรรมนูญ งิวลาย

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายปรางค์เทพ สมจิตร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายบารมี กลมเกลียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายสหรัฐ คำเพียร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไตรทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กหญิงปยดา เหง้าสา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปานดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๓

เด็กชายภูวดล วังคีรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กชายจักรินทร์ อุณาศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กชายระพีภัทร ปูเถือน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีเศียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ มาตรวังแสง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กหญิงปริยาภัทร ภิลัยวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌา โตมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายวีรภัทร ดาพัด

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๑

เด็กชายศักรินทร์ อุณาศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กหญิงพรชฎา ห่อทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ วังคีรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กชายกฤตติน สอนภู
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๕

เด็กหญิงธนสรณ์ นักจะเข้
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กหญิงมลธิชา ต่ายผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายกฤษฎา จันทร์ทึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๘

เด็กชายกิตติพันธ์ ต้นภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๒๙

เด็กชายชัยชนะ เกษร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๔ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายชาคริต ดวงตา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กชายชลชาติ คนสวย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ลิมมานะ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กชายธวัชชัย คนแรง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กชายธีรชัย จันหา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๖

เด็กชายยุทธสิทธิ

์

คำแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กชายวชร ทามนตรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กชายรพีภัทร ลุล่วง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ขวัญนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายฐิติพันธุ์ แก่นใจเด็ด

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กชายณัฐวัตร หมืนนาอาน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กชายธนากร ศิริแวว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กชายพงชกร มีด้วง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สุดอุ๊ด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายอนาวิล ใจบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กชายอานันท์ ตรีเวิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีวังโปง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๘

เด็กหญิงจิดาภา ภักดีสอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงจิรัชญา คงทนดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงชาลิสา เมืองโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ลาคลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เคียงมะโน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กหญิงประภัสสร ทองพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กหญิงจิดาภา สังข์หน่วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา มันศรีพรหม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๖

เด็กหญิงดาริน ไหมเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กหญิงดวงตะวัน สุดอุ๊ด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์อยู่
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กหญิงปริฉัตร บุญเรืองศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงพัทราภรณ์ แจ่มทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กหญิงแพรวา จำรัสแนว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กหญิงวิไรพร ทิพย์จินดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์ บัวจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา ชัยราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุตรเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กชายอิสยพงษ์ ยอดรัก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงวนิดา อาจหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กชายยุทธภูมิ แก้วมงคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กชายนเรนฤทธิ

์

สุขวิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงอัมภิกา ศรีสกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๑

นายธนบดี อาจหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กชายกฤษฎา มุขสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายเกริกวรรธน์ หมืนจงใจดี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงณภัสร์ปภา อุ่นแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๕

เด็กหญิงธิปประภา เปนพรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กชายยุทธศาสตร์ นาคสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กชายธินณวัตร แพ่งพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๘

เด็กชายวิศรุต พิมพ์เสนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๗๙

เด็กหญิงพัชรพร อินสิงที
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงกฤตติกา จันทร์กลิน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ตรีทรัพย์อนันต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กชายประวิทย์ ถนอมสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๓

เด็กชายจินตนัฏฐ์ ยินสกุลชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กชายภานุพงศ์ พงษ์โภคา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กชายทวีชัย เดือนเพ็ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กชายวรวิทย์ หอมกลิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๗

เด็กชายวัชรพล บุญสอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๘

เด็กชายอนิรุทร์ โพธิผ่อง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ พรมแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายกฤษนพงศ์ วิเศษ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๑

เด็กหญิงพิลิสา สินโน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กชายอาธร นวนยง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กชายคฑาเทพ สะอาดเอือ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ วงค์แก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๕

เด็กชายธวัชชัย โฉมผา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กชายอำพล กำแพงนิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายจิราณุวัฒน์ เจริญรส
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายภรันย์ยู โสภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๗๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๖ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายสถาพร นามคุณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงกัญญาณี โกศรีวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงเกศกนก คำย้อม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงนภัสรา รินแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงนวิยา อิงคนินันท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงนัชขา จันทร์ลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงปาลิตา คูณสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วเอียม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วระกา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงสุปราณี พรมเรศสุนทร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายกฤษนัยน์ อ้นไม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กชายธีรนันท์ วงศ์ใหญ่
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กชายธีรพงศ์ กิงบุบผา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กชายไพรัตน์ กัลยาสาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรมมาท้าว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

ปญญาประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กชายสุภษิต ทังพรม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กหญิงชาลิณี บรรณารัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๘

เด็กหญิงพัณณิตา ฉิมมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา สีทาพรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงปยะฉัตร โสมาสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กหญิงจรรยา คมขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๒

เด็กหญิงจริยา คมขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กหญิงภัศรา หลอดทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงสุธาสินี เขียวแกว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กชายนิรุตณ์ จิตรทนง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๖

นางสาววิภาวดี การะจักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๗

นางสาวณัฐธิดา ฤทธิศักดิ

์ ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๘

นางสาวนภัสร พูลหอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๒๙

นายพัชรดนัย จันทะคูณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๐
นายพีรพัฒน์ เทพลิบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๑

นางสาวกิตยาภรณ์ มาแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๒

นางสาวปริวรัดา ด้วงสงกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปนสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๔

นางสาวรดา ยอดคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๗ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๕

นางสาวอภิสรา ไกรราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๖

นางสาวอรอนงค์ พรมสงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๗

นางสาวพรพิมาย ถนอมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๘

นางสาววัชพร แก้วอารีลักษณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๓๙

นางสาวอารีรัตน์ ทิพย์มงคล
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๐
นางสาวชนิษฐา เซียงปู

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๑

นายกันตพล สุกาญจนรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๒

นางสาวเกตุนภา เฮวภูเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๓

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ
๑๐/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๔

นายชัชวภัทร ศึกษา
๒๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๕

นายชาญวิทย์ เหงากูล
๑๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๖

นางชาลิสา ทองติด
๒๙/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๗

นางสาวณปพร ตรียันต์
๒๙/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๘

นางนิรัตน์ดา กรมไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๔๙

นางสาวภัทสร ขวัญเรียน
๐๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๐
นางวิไลวรรณ บุญเรือง

๒๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๑

นางศศิมาภรณ์ จารึกสมาน

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๒

นางสงกราน สินเจิมศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๓

นางสายสุณี ดีผาด
๑๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๔

นางสุพัตรา เพ็ชรดี
๐๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๕

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด
๑๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กชายจิตรภานุวัส สุริโย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๗

เด็กชายพงศกร แสงรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๘

เด็กชายจิรภัทร สมณะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์ผา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงอารีกุล ชูใส

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๑

เด็กหญิงวรัญญา อาจปาสา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กหญิงพุดนำบุศย์ อุดนัน

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กชายปาราเมศ ซุ่นฮัว

้

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กหญิงมยุรี วังคีรี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๕

เด็กชายชัยมงคล จันทะพินิจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กหญิงวริศรา เกตุอรุณโรจน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กชายปภังกร ดีเม็ด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กชายเอกภัท จิตรศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๖๙

เด็กชายสก๊อต ไคร้ทตัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงชลธิชา เดือนสว่าง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กชายวิชชาบูรณ์ โฉมอุปฮาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๒

เด็กหญิงจันจิรา จิตรศิริ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กชายอัศม์เดช แก้วดู
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ขอห้อมกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กชายสุรวัศ ภูผาจง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๖

เด็กชายกิตติภูมิ
ประสานเกียรติราช ๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มีผล
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กหญิงจิรพัช คงเผือน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๗๙

เด็กหญิงชนาพร ใจคำ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายวงศธร แหยมเชือ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๑

เด็กหญิงธนาพร มหานิยม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๒

นายสมพงศ์ เปลียนฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงขวัญจิรา กาทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีไร่
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กชายภูริเดช พรมพล
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๖

เด็กหญิงวรนุช สุโพธินารี

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๗

เด็กหญิงพรมจีรา จันทร์ขวาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๘

เด็กชายชนวรา นิลสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กชายปรวิทย์ นิกรถา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายไตรภพ จาดแห

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กชายธนเทพ สิงหนาท

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๒

เด็กชายวรเมธ ฟองสังข์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กชายเอกกวี อินทมาศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กหญิงอารยา มิงขวัญมา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กหญิงรัชนก แก้วซุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๖

เด็กชายสมพงษ์ บุญคุ้มภัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กชายสุริยา จ่าเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กงมนต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กชายสิทธิโชค ชัยวัน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ คำแจง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงชลนรรจ์ จันทร์จอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงปลายฟา บุญยวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงณัฏจ์นรีช์ แสงเขียว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงวิณิชรา ดอกแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงปภาณิน วงษ์ชุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงนันธิดา ศรีหะจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายธนพล พรหมขวัญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายศักรินทร์ มีกำลัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายสรณรงณ์ จันทะคีรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๑

เด็กชายอักษร คำฟก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๒

เด็กชายองอาจ อ่อนเฉวียง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๓

เด็กชายอรรถพล ศรีแพง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๔

เด็กชายจักรภัทร ชัยชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๕

เด็กหญิงอริสรา บุญเทพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๖

เด็กหญิงสุวิภา ใหม่คัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กหญิงรติพร ศิรถีรกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๘

เด็กหญิงจารุเนตร บุตรดาจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองปราง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา จงธรรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กหญิงสรัญญา จงธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๒

เด็กชายวรพงศ์ อินทร์อาจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี วงษ์ชุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญอุ้ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เหง้าสุ้ย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๖

เด็กหญิงสิริยากร สานหล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๗

เด็กหญิงอริษา บุญเทพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กหญิงอรพิน พะนาศูนย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กชายณัฐชัญ พลทา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวเปรม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๑

เด็กหญิงหมวย ลุงติ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กชายเทพทัต กฤษณะเดชา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กชายศุภกฤต งามระเบียบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๔

เด็กชายศุภณัฐ บุตรศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๕

เด็กชายศรันย์ นวลคูณ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ นันตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กชายธนวุฒ อุนาสี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๘

เด็กชายภัทรพล
ประทีปวัฒนะวงศ์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๓๙

เด็กหญิงศิรประภา จันทศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงมีนา ทิมอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๑

เด็กหญิงลักษิกา ดีอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๒

เด็กชายอดิเรก พลพวก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กชายกฤษณะ ยีภูศรี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ พรมภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กชายฐิติมา ทองดอนขอ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๖

เด็กชายจีระนันท์ ชัยภักดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงสุกฤตา พวงพันธ์ศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กหญิงสุวิมล สีโห้มี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๔๙

เด็กหญิงชัยวัฒน์ จันทะสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงธนาวุฒิ จุ้ยมาก

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายพันเดช มังมี

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายรังศิยา ลังกาวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๓

เด็กหญิงธิดา แซ่หว้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๔

เด็กหญิงรัชนาถ วจนะวิศิษฏ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

การุญบริรักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กชายภาคภูมิ แซ่เถา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๗

เด็กหญิงนภา การุญบริรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๘

เด็กหญิงพาขวัญ แซ่หวือ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กหญิงสุพรทิพย์ กวีนภดล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงมลิวัลย์ ฟูสกุลรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๑

เด็กหญิงโชติรส แซ่เถา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๒

เด็กหญิงสุภัทรา สิงห์ลอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กหญิงขวัญจิรา กรินวงศา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๔

เด็กชายชวัล แซ่หว้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๕

เด็กหญิงแสงดาว แซ่หว้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๖

เด็กหญิงเยาวเรศ แซ่หลอ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กชายนพดล
ศักดิศิริทานตะวัน

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๘

เด็กชายวรวิช แซ่เฮ่อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๖๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่เล่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงธวัลกร แซ่ท่อ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กชายวสุธร ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กชายวิษณุ ศิริคำโชค
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๓

เด็กหญิงจันทร์ธิดา สืบศักดิวงศ์

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๔

เด็กชายชยางกูร แซ่เถา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๑ / ๒๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กหญิงแพรวนิต ศิริพัฒนลักษณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กชายวุฒิเลิศ อินทรีย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๗

เด็กชายถนัดกิจ คำมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กชายวันเฉลิม ธูปส้มซ่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๗๙

เด็กชายทักษ์ดนัย จิตตรีมิตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายพลาธิป ราชพรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แฉ่ฉาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือหงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กชายอลงกรณ์ ตู้เงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๔

เด็กชายจิรกาณ คำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๕

เด็กชายธนกฤต แก้วจุฬา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุกวาท
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ ทรงมีโชติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๘๙

เด็กชายพงศ์พล ภินทภัสตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่เฮ้อ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กชายสุรชัย รัตนชัยแสงสกุล
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงรินลดา สอนบุญมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๓

เด็กหญิงสาวิตรี สีบศักดิวงศ์

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เดือยทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงสุวรรณณี แซ่วือ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า วัดห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๖

นายด้า แซ่ลี
๑๑/๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๗

นายสมพงษ์ แซ่ลี
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๘

นายศักดา แซ่หลอ
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๕๙๙๙

นายณัฐวุฒิ วรฉัตรคีรี ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๐
นายสุทธิชัย แสนยากุล

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๑
นายวีระ แซ่เฮอ

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๒
นายสุเทพ การุญบริรักษ์

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๓
นายสุชาติ การุญบริรักษ์

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๔
นายยุทธนา แซ่หลอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๕
นายสมชาย แซ่ทอร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายศุภสัณห์ แซ่หว้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายชยานันท์ โรจน์ธนากร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายธเนศ แซ่สง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายวิชัย แซ่ลี

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๒ / ๒๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายชาติชาย ท่อศิริโภคควัฒน์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่เฮอ
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายชูชาติ แซ่หลอ

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายวีรพล แซ่หว้า

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายบุญเลิศ แซ่เฮ่อ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายกิตติ แซ่หว้า

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายสุทัศน์ แซ่เฮอ

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่หลอ

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายเกษม การุญบริรักษ์

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายศักดิชาย แซ่กือ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายจรูญโรจน์ แซ่ย่าง

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลี

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

แซ่เฮอ
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายดาว แซ่สง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายนภดล โลกไพศาล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายรัตนพล แซ่ลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายชัย แซ่หว้า

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายสิงห์ แซ่หว้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายธนพงศ์ แซ่เฮ่อ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายอุดมโชค แซ่หลอ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๐
นางสาวนวพรรณ บุญปติโชคสกุล ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๑
นางสาวรวิภา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๒
นางสาวสุวรรณี คีรีรัตน์สกุล

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๓
นางสาววนัสนันท์ แซ่หลอ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๔
นางสาวรวิพร แซ่หยาง

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงจิตรกัญญา แซ่สง

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงประภาสิริ แซ่เถา

๒๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงนิภา แซ่ซง

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงปวีณา แซ่ลี

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงนำฝน แซ่เถา ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงกาญจนา แซ่ลี

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงสรัลพร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงซ่งหมี แซ่ลี

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงอัญชนา แซ่สง

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงระวี แซ่เฮอร์

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงสุพรรณ แซ่เฮอ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงภัสสร แซ่ลี ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงวิรดม แซ่หลอ

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงวรัลยา แซ่หว้า

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงวรรณิดา แซ่ย่าง

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่ลี

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงจันทรา เฮงสหัศวรรษ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงนารี แซ่เฮอร์

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงนำฝน แซ่เฮอ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงสว่าง แซ่สง

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงยุพา แซ่ลี

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงนฤมล แซ่หว้า

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงอารีย์ แซ่กือ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงนุศรา แซ่ท่อ

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงนันทกา เลิศเจริญวิริยา

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงนภา แซ่หลอ

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงอาคิรา วงศ์ชนิตว์กุล

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงขวัญพร แซ่หลอ

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กหญิงลลิตา แซ่ลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงพรแก้ว แซ่ลี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่ลี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงอรทัย บำรุงคีรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงยุวรรณา แซ่เห้อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงมยุรี

โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แซ่เถา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงจันทภา แซ่กือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงเชา แซ่หว้า ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ลี

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงมยุรี แซ่เฮอ

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่ว่าง

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่ว่าง

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายทิวากร แจะจันทร์

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สารีเกิด

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายพรเทพ เบ้าสารี ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายอัมรินทร์ แสนยากุล ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๔ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายนาครินทร์ แซ่หว้า

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายวีรภัทร รักประเสริฐ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายพลพล ฤทธิเนติกุล

์

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายเกรียงไกร แซ่สง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายนภดล แสนยากุล

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายสนธยา แซ่หา

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายเพชรทาย แซ่หยาง

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายวัชรชัย ส่งเสริมอิสรภาพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายพัชรพล แซ่หลอ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายภูชิต พรมภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายธนาวุฒิ เบ้าสารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายสุเชาร์ แซ่เฮ่อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายชนันนนท์ หว้าเกษมสันต์

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายธนกฤต เอียมสะอาด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายวรเทพ แดงสว่าง

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายพลาธิป ราชพรม

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายนภดล บุญปติโชคสกุล

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายวรวุฒิ แซ่หว้า ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ ทรงมีโชติ

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายเอกรินทร์ บัวภา

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายนิธิกร แสงพรม

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายบัณฑิต สืบศักดิวงศ์

์

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายสันติภาพ ลีปญญากุล

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายอลงกรณ์ ตู้เงิน

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายศักดิชัย

์

กรุงชัย
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่เฮ้อ

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายศุภชัย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทคีรี

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายปฎิคม แซ่ท้าว

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แฉ่ฉาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายสหรัฐ ภูมิลำใย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๑

เด็กชายจตุรภัทร สารภี ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๒

เด็กชายเมธา อินทร์เขาย้อย
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๓

เด็กหญิงกัลยา เนติธรรมรัตน์
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ห้วยไผ่  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๔

นางสาวดาริณี พิพัฒน์ธนพงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๕ / ๒๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๕

นางสาวพิมพ์พิศา แซ่หว้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๖

นางสาวประภัสสร แซ่สง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๗

นางสาวพัชรี แซ่โซ้ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๘

เด็กชายถิรายุ นวลคูณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ พิมพ์นาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายวัชรินทร์ คหะวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๑

เด็กชายสิวะภาคย์ วิระปง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๒

เด็กชายอุดมชัย ชาตรีวัชระ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๓

เด็กชายธนดุล แซ่เฮอ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายธนพงษ์ สืบศักดิวงศ์

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๕

เด็กชายคมสันต์ ชาววิวัฒน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๖

เด็กชายชีนาวัชร์ แซ่เฮอ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีวิชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๘

เด็กชายชนะชัย แหนงแหยม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็งคุ่ย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายรพีภัทร เกตุสำเภา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๑

เด็กชายอนุชาติ หาญโก่ย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๒

เด็กหญิงณัฐพร ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๓

เด็กหญิงนริศรา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๔

เด็กหญิงพิชญา สารมะโน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๕

เด็กหญิงมัชฌิมา แสนยากุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๖

เด็กหญิงวรรณวิสา คงวังทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๗

เด็กหญิงศยามล อธิบดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๘

เด็กหญิงศศิภรณ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๓๙

เด็กหญิงศิรดา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงอพิยนันย์ ปารี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๑

เด็กหญิงอภิสร ติบนา

๊

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๒

เด็กหญิงดวงดาว แซ่เถา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๓

เด็กหญิงมุฑิตา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๔

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์ภัทรภาคย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๕

เด็กหญิงนุสรณ์ แสนยากุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๖

เด็กหญิงชุติมา ศรีเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีโชติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๘

เด็กหญิงปยะดา คำแกม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๔๙

เด็กหญิงพัชรพร ชาววิวัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงมานิตา จินดาลัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา ไวเกิด
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๒

เด็กหญิงอัญชิสา ทองประทีป
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๓

เด็กหญิงจิรากร แซ่ย่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๔

เด็กหญิงเบญจพร หวาดสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๕

เด็กหญิงนันทนา บำรุงคิรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๗

เด็กหญิงวิไลพร แซ่หลอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๘

เด็กหญิงอภัสรา แซ่วาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๕๙

เด็กหญิงศลิษา แซ่หว้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงศิริทราย แซ่หว้า

๒๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๑

เด็กหญิงจิตเทพ แซ่หว้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๒

เด็กชายจีระวัฒน์ พรมจักร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๓

เด็กชายฐานวัฒน์ โสดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๔

เด็กชายณัฐกิตต์ ปานสุขุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พุทธวัลย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๖

เด็กหญิงณัฐณิฌา แสนสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ พวงทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปนแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงนนทวัช ลีปรีชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายปรมินทร์ สืบทายาท

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๑

เด็กชายราเมศวร์ แซ่ลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๒

เด็กชายอติกันต์ ทรงมีโชติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนชัยแสงสกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๔

เด็กชายตะวัน แก้วไกรวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๕

เด็กชายธีระสิทธิ

์

วันชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๖

เด็กชายชิโนรส ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๗

เด็กชายโชคชัย แซ่ลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนยากุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๗๙

เด็กชายณัฐวลัญช์ ดำรงถาวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายอนุพงษ์

ค้อศุภดาเจริญกุล ๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๑

เด็กชายเจษฎา ลามา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๒

เด็กชายณัฐวีร์ สุขเทพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๓

เด็กชายเควิน อิมเล่อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๔

เด็กชายชัยรัตน์ แซ่หว้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๕

เด็กชายวีระพล คันธจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๖

เด็กชายวิวัฒน์ สฤษดิทองกุล

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๗

เด็กชายวุฒิชัย ทานะเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๘

เด็กชายศุภณัฐ แซ่สง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๘๙

เด็กชายอาทิตย์ แซ่หลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กชายกฤษณา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหง้าซุ้ย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๒

เด็กหญิงโชติกา สุทธิโสม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๓

เด็กหญิงฐิติกา ปาพรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๔

เด็กหญิงณัฐชา อุกอาจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๕

เด็กหญิงณัฐนรี ขันตรีมิตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๖

เด็กหญิงพรรษา ยอดไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนเวช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๘

เด็กหญิงวนิดา ฤทธิสว่างวงศ์

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๑๙๙

เด็กหญิงกัลยา แซ่ลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงกุหลาบ แซ่หลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงเกตุวดี สินเช้า

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงจันทิมา สืบทายาท

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงธารีรัตน์ เข็มอุดร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงมลฑการณ์ นุสโต

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงรัศมี แซ่หลอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงสร้อยสุดา น้อยหุ่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงดาราวีร์ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงยศวดี เสนานุช

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงรัชนก แซ่จาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงศศีธร คำชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๑

เด็กหญิงสิริวิภา แสนยากุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุริยะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๓

เด็กชายธนวินท์ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๔

เด็กหญิงนภัสวัตร เพียแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๕

เด็กหญิงนฤมล แซ่หว้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กหญิงรัตมณี ศรีเครือแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กหญิงวริศรา กิตติวีระ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๘

เด็กหญิงอรวี แซ่หว้า
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๑๙

เด็กหญิงอารียา จันทร์เด่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงชิดชนก สืบศักดิวงศ์

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กหญิงปรียากร คำแกม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๒

เด็กหญิงสุภานันท์ แสนจันที
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๓

นางสาวสุจิตตรา พรมมา
๑๘/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเขาค้อ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๔

นายเทิดทูน ขันทองหล่อ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเขาค้อ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๕

นางสาวชุติกาญจน์ ยิมเครือทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเขาค้อ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๖

เด็กชายทัชชกร ธนรงค์สรธัญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๗

เด็กชายธีรพล สุ่นเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๘

เด็กหญิงนพมาศ ศรีชัยวัฒนกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๒๙

เด็กหญิงพรนภา พวงแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงพิยดา สิตสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๑

เด็กหญิงนุษบา วงศ์สันติกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไวเสนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๓

เด็กชายศุภชัย ศรีสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองวัน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๖

เด็กหญิงวรรณพร ปะนัดโส
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประกอบชีพ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ บานเย็น

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๓๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ผ้ายผา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายจักรรัตน์ ตู้จำรูญ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๑

เด็กชายชัยวัฒน์ พรหมมูล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๒

เด็กหญิงเฉลิมชนม์ พินิจกุล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กชายภูวดล พินิจกุล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กหญิงกิตติมา อินปุย
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๕

เด็กหญิงวรัทยา อินปญญา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๖

เด็กชายอนุชา นราพล
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๗

เด็กชายภัทรกร ทาขาว
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ ตีตรา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๔๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ การะสิน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงนรินทร ตาลชัยภูมิ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ วิเชียรโชติ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๓

เด็กหญิงธนพร รักษา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ขวัญมาก
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗๙ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กชายพงศ์ธร อินปุย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กหญิงกันติชา รุ่งเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๗

เด็กชายวิญู ปนปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายเนติธร บานเทือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายเมธาวัฒน์ สมหงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สายคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๑

เด็กชายอลงกรณ์ เทศดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กชายณัฐพล ตาแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กหญิงสถิรดา คำลี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๔

เด็กชายพัฒนพันธ์ คำสา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๕

เด็กชายธวัชชัย อ้วนทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กชายชลัมพล ตาลชัยภูมิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๗

เด็กหญิงนภาพร ลาคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กชายชาติอาชาไนย

ชืนรัมย์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๖๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ขวัญหอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีทรัพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กหญิงสุนิตา สมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๒

เด็กชายเอกชัย ศรีจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๓

เด็กชายคงศักดิ

์

แก้วกัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๔

เด็กชายตะวัน ขวัญโพก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๕

เด็กชายณัฐพัฒน์ อู่ฉาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๖

เด็กชายสุวัฒน์ อาจสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๗

เด็กชายธันวา อุดสารินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กหญิงจิดาภา พิมพ์น้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กชายธนากร แพงทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายศตายุ มาทา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๑

เด็กชายธนชล ยศแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๒

นายจักรวัฒน์ คำภี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๓

นายฉัตรมงคล กล้าหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๔

เด็กชายธนธรณ์ คลาดแคล้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๕

นายวรกานต์ ยศสุพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กชายสิทธิชัย กลำแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๗

นางสาวปรียาภรณ์ กองเต้น
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๘

นางสาวรัตนสุดา ขวัญสูตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๘๙

นางสาววีนัสรา คำลุน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงศศิธร คำงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๑
นางสาวสุภัทราภรณ์ คำแพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๒

นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดวงตา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๓

นางสาวอริสรา สีทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๔

นายนพรัตน์ พูลสารีกิจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๕

นายนัณกร คำนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๖

นายวรชาติ ชัยวรรณา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

วังคีรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณไมตรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๒๙๙

นางสาวจันทร์นิตา พรมพุทธ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร แก้วโสดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๑
นางสาวพลอยไพลิน คำพิกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๒
นายเพชรายุทธ อำนวยพานิช

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๓
นางสาวปาริชาติ ไชยคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๔
นางสาวอาทิตยาพร คำลุน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงดวงกมล พลเยียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายทิวัตถ์ กองธิราช

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๗
นายรัฐธรรมนูญ คำภีร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงเกตุวดี ขวัญพุก

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๐๙
นางสาวนันทวัน จันทร์คุ้ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงปญญาพร ทันพรมมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๑

นางสาวภัสสร คำตือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๒

เด็กชายอิสระ คำตือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กหญิงปริยากร หาญโสภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๔

นางสาวพรทิพา คำตือ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๕

นางสาวมลธิดา คำภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๖

นายกฤษฎา ตลับเงิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๗

นางสาวศรัญญา มูลศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๘

นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๑๙

นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๐
นายอดิศักดิ

์

เดชบำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๑

นายธนันธรณ์ คำมีอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๒

นายธีรสิทธิ

์

สุทธะลักษณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๓

นายบุญพจน์ เจริญวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๔

นายภักดิภูธร

์

สุวรรณภักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๕

นายสุทธิพงษ์ ขวัญหลาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๖

นางสาวณิชกานต์ คูณเหง้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๗

นางสาวนำฝน ขวัญหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๘

นางสาวรักษณาลี ม้าเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๒๙

นายเก้านพรัตน์ บุญตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๐
นางสาวอรอุมา พุทธาจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๑

นายสุเทพ สายสิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๒

นายยศสรัล สูงภิลัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๓

นายธัญธร อ้นจันทึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๔

นายวันเฉลิม พรหมพุธ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๕

นายเกราะเพชร กองมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๖

นายธนวัต ขวัญพรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๗

นายพิทักษ์ คำหมู่
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๘

นายรุ่งสุริยา แสวงนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๓๙ เด็กชายประพัฒน์พงษ์
ปลืมมะลัง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงพรรพษา นนศรีภักดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๑

เด็กหญิงลลิตา ชาวงษ์ศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๒

เด็กหญิงศุฑาทิพย์ กล่อมวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๓

เด็กหญิงทยากร พิลาฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กหญิงมันทนา ขวัญแจ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๕

เด็กหญิงนริศรา แก้วศรีนวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๖

เด็กหญิงชุติมา พันอนันท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๗

เด็กหญิงศิริพร ขวัญพรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๘

เด็กชายธีระพงษ์ บาลโบลม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๔๙

นางสาวศิรภัสสร สายคำเลิศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๐
นางสาวสุพรรษา ชัยวรรณา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๑

นางสาวช่อผกา โคสินธุ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๒

เด็กชายจิติศักดิ

์

วังคีรี
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๓

เด็กชายธีระกานต์ ธรรมวงษ์
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๔

เด็กชายเมธิชัย ดีอินทร์
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ มูลเหลา ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๖

เด็กชายปยะพัทธ์ คำภีร์
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๗

เด็กชายภัทราวุฒิ รัตนมงคล
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๘

เด็กชายวีระภัทร คำแก่ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๕๙

เด็กชายพีรวัฒน์ เอ้ไธสง ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๒ / ๒๓๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายเอืออังกูร

้

คำภีร์
๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๑

เด็กหญิงณัฐรัมภา อาริยะวงศ์
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๒

เด็กหญิงพิมพิกา ขวัญผัก ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๓

เด็กหญิงวิรุณรัตน์ ขวัญพรม ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล นาคสีสุก
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๕

เด็กหญิงประภัสสร สุขเร่ง ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แก้วแย้ม
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พระเกตุ
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ขวัญนาง
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๖๙

เด็กหญิงชนิดา ขวัญพรม ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงมธุรดา อ่อนสม ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายธนภัทร ขวัญพรม ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๒

เด็กชายนพวิทย์ พันเดช ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๓

เด็กชายคามิน เชือบุญมี

้

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๔

เด็กชายพีร์วาทิน ขวัญเสาร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๕

เด็กชายธีรพงษ์ กองธิราช
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๖

เด็กชายอิทธิพัฒน์ ขวัญพรม
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๗

เด็กชายศรเพชร ถำว่าป
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๘

เด็กชายสหรัฐ เสงียมจิต

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๗๙

เด็กชายกฤษกร สิมบิดา ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายทัศพล ขวัญพรม ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๑

เด็กชายทนันชัย ขวัญล้อม
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๒

เด็กชายศรพิชัย คำนา
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๓

เด็กชายณัฐดนย์ ทองวัน
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๔

เด็กชายพรพิชิต วงษา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์อุบล
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๖

เด็กหญิงเนตรมณี ทองเกลียง

้

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๗

เด็กหญิงอุษามณี สวัสดี
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๘

เด็กหญิงกานตินา กองธิราช ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๘๙

เด็กหญิงนิภัทรจิรา อินทอง
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงนรศนันท์ ขวัญหอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กหญิงขวัญใจ ขวัญนาง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๒

เด็กหญิงสุนิสา คำภีร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๓

เด็กชายปณวัฒน์ คำลา ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๔

เด็กชายพรรณภัทร ขวัญสูตร
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๕

เด็กชายอัมรินทร์ หมืนทัศน์

่

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๖

เด็กชายวัชรพงษ์ กองธิราช ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ แสนสุทธิ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๘

เด็กชายอนุพงษ์ เหง้ามา ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๓๙๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ขวัญเดิน
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ วังคีรี ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายชัยณรงค์ ชาอุ่น

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายพงศกร คูแสง

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายชนะพงศ์ ขวัญหอม

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ขวัญพรม

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายวิศิษย์ศักดิ

์

คำภีร์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กชายสุรพงษ์ วังคีรี

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กชายธีธัท สารวงศ์ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กชายอัครา ชำนาญกิจ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงกมลชนก ชัยมาตร

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา แขวงรถ

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กหญิงณัฐชนก ขวัญตึก
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๒

เด็กหญิงแก้วนภา พิลาบุตร
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๓

เด็กหญิงศิริยากร วังคีรี
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ริศนาเคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๕

เด็กหญิงธนัญญา วังคีรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๖

เด็กหญิงอรปรียา ชินสีหา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขวัญหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๘

เด็กหญิงศศิธร ขวัญหอม
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๑๙

เด็กหญิงวงกต วงค์ยอด ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงพิชฌาย์พร คำภีร์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา คำภีร์
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๒

เด็กชายพงพิวัต อินทรสุรันต์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๓

เด็กชายอภิชัย สายบุญยืน
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๔

เด็กชายหัสธชัย ขวัญหอม
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วังคีรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๖

เด็กชายแทนคุณ หล้าน้อย ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๗

เด็กชายภูชิต ขวัญพรม
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๘

เด็กชายสิทธิโชค สมสี ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังคีรี ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๔ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงจินตภา วังคีรี ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๑

เด็กหญิงเนตรนภา พิลาบุตร
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ซุยกระเดือง

่

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ขวัญนาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ขวัญพรม ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๕

เด็กชายจิรเมธ วังคีรี
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๖

เด็กชายเฉลิมชนม์ วังคีรี
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๗

เด็กชายณัฐพล แจ้งเอียม

่

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๘

เด็กชายพงษ์พนา คำนา ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๓๙

เด็กชายวรวิช ขันมัง
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายสุเมธ ขวัญพรม ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๑

เด็กชายอนันศักดิ

์

ขวัญนาง
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๒

เด็กชายพงษธร พระเกตุ
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๓

เด็กชายอาคม ขวัญหอม
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๔

เด็กชายจิตรเทพ ขวัญพรม
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๕

เด็กชายทศวรรษ คำงุ้น
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๖

เด็กชายทินกฤต วังคีรี
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๗

เด็กชายมนตรี สวัสดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๘

เด็กชายอัมรินทร์ ขวัญหอม
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๔๙

เด็กหญิงกฤติกา ชาอุ่น
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงกัญจนพร คำภีร์

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๑

เด็กหญิงนำฝน ขวัญนาง
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๒

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ชำนาญกิจ
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๓

เด็กหญิงปาริดา ประโจ๊ะ
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๔

เด็กหญิงพรายมาศ ฉายประเสริฐ
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๕

เด็กหญิงอินทิรา ขวัญหอม
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไกลถิน

่

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๗

เด็กหญิงพรหมพร ขวัญเสาร์
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำแก่
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๕๙

เด็กหญิงชนาพร คำศิระ
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๐
นางสาวสุภาพร ขวัญพรม

๓๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๑

เด็กชายกิตติพันธื จุงพุมมา
๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๒

เด็กชายประวิทย์ เพ็งโข้
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๓

เด็กชายพุทธรัตน์ แก้วรัตน์
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๔

เด็กชายภัทรกุล ลครศรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๕ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๕

เด็กชายมนตรี หมากสุก
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๖

เด็กชายสรวิศ เพชรดี ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ขวัญล้อม
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช พิลาบุตร
๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๖๙

เด็กหญิงญาดาวดี ขวัญเดิน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงธนัญญา ตรีเดช ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงประภารัตน์ ขวัญหอม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กหญิงสิรินญา พิลาบุตร
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ คำพิทักษ์
๒๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๔

เด็กหญิงสุนันดา แก่นจันทร์
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๕

เด็กหญิงชุรีพร ขวัญพรม ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๖

เด็กหญิงสุวิชาดา ขวัญล้อม
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๗

เด็กหญิงสุภัทรา พลายแก้ว
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ กาฬเกตุ
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๗๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ ปานสกุล
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายรณภูมิ พิลาบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๑

เด็กชายวีรภัทร แสนคำวัง
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๒

เด็กชายสมิทธิ ลาวัน
๓๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงกาญจนาพร พันจีม

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๔

เด็กหญิงวารินทร์ วัฒนพงษ์ ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กหญิงธนพร ปานสกุล ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๖

นายเสน่ห์ศักดิ

์

วุฒิวงศ์
๒๒/๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๗

นายภูมิภัทร รัตนมงคล ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๘

นางสาวปยะพร ทองแบบ
๒๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๘๙

นายรัฐศาสตร์ ม่วงอู
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๐
นายอภิวัฒน์ คำอ่ออน

๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๑

เด็กหญิงสิณิษา ขวัญสูตร
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๒

นางสาวสุธีรา บุญจำรูญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๓
นางสาวอนัญลักษณ์ สิมบิดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ วังคีรี ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๕

เด็กชายสิทธิโชค ขวัญพรม
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๖

เด็กชายสิรดนัย ปดมา
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๗

เด็กชายไตรรัตน์ ศรีพันธ์บุญ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๘

เด็กชายกชกร ปญญาวงค์
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๔๙๙

เด็กชายโยธิน วังคีรี
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๖ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายยศกร มากลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กชายมนตรี พารี ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงกนิษฐา คำวัง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงบุญศิริ ดอกไม้

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา พิมมะสาร ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงพรนภา รู้สึก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงนรภัทร จูมสันเทียะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กหญิงนรมน จูมสันเทียะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงประณิตตา เจนไพร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีธาดา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายประยุทธ มีฉิม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๑

เด็กหญิงมาริษา เสนะจำนงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๒

เด็กหญิงแพรวา แก้วเมืองกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๓

เด็กชายธีรชัย วัฒนะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๔

เด็กหญิงเกวลิน จูมสันเทียะ

๊

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๕

เด็กชายบดิน นาคโคกสูง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๖

เด็กชายวรวิช งามสุพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๗

เด็กหญิงเปมิกา เกือสง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๘

เด็กหญิงทัศนีย์ คันธมัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฉนวน วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๔๖๐/๖๕๑๙

เด็กชายจิรภัทร์ ภาษิต
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายสกุลวัฒน์ ปอสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๑

เด็กหญิงกวินธิดา ศิลาคำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๒

เด็กชายสุธี พงค์คำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๓

เด็กหญิงปยะดา บามา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๔

เด็กหญิงธนพร คะนอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ข้องคาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๖

เด็กหญิงขวัญจิรา เกินพา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๗

เด็กหญิงกฤษณา สมใสย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กชายภราดร แสนประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ชายบุญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายวายุ ปนจักร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๑

เด็กชายจุฑาวัฒน์ ชาวนาแปน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กชายภูชิต เจียมภูเขียว
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๓

เด็กหญิงมานิตา เหง้ามา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีท่าชวย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๗ / ๒๓๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๕

เด็กชายชาติไทย พลโพธิกลาง

์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๖

เด็กหญิงนลินยา มารอด
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๗

เด็กชายนภัสกร มีกำลัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กหญิงลภัสรดา มะนู
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๓๙

เด็กชายอัทพล รุ่งเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงชลิดา ชอนจำปา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา จันลา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กชายวัชรพงษ์ อ่อนศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขะแพง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๔

เด็กชายปรีชาชาญ ยงบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๕

เด็กชายก้องเกียรติ จันทะเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๖

เด็กหญิงจิดาภา มาทา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันโท
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๘

เด็กชายธาวิน อ่อนสี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๔๙

เด็กชายอชิตะ ทิราวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงกชมน มายาท

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กชายภิภพ หัดเทดล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๒

นายอดิศักดิ

์

ดีหา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๓

เด็กชายสมรัก สุขสอน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๔

เด็กชายพัชรพล ภาพสิงห์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๕

เด็กชายหัสดิน คำดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๖

เด็กชายภูมินทร์ บานบุรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๗

เด็กหญิงสิริวัน อับภัย
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๘

เด็กหญิงนฤทัย พะเนตรรัมภ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กชายพงษ์เทพ ตาลต้น
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายสุรสีห์ ศุภรักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๑

เด็กหญิงชนกนาถ สุวรรณชาตรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กหญิงพรศิริ ไสยะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กหญิงปวริศา หาญคำ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๔

เด็กชายอรรถพล ต้วมศรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๕

เด็กชายเมฆชัย สีขาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กชายพิภพ ด้วงมูล
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กชายสิทธิโชค เถือนสุข

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กองแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๖๙

เด็กชายอภิชัย มีดี
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ กลันใจได้

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กชายสิทธิชัย โพธิชา

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๒

เด็กชายอัคพล กุดดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กชายนพรัตน์ นามมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายวชิรวิทย์ เสาดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๕

เด็กหญิงนิจจารีย์ ทุมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กองคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กหญิงสุภาดี ต้วมศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กชายพรเทพ ลีทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๗๙

เด็กหญิงสุนิสา ชมท่าไม้
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายชิณพัตร ไพแก่น

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กชายธนภัทร มูลคำพา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กหญิงพรพรรณ รูปชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา อินพินิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๔

เด็กชายจีราศักดิ

์

นานใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กชายพีระพัฒน์ พัวช่วย

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กชายวัชรพล สีสมพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๗

เด็กหญิงขวัญธิดา ลิมมัน

่ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๘

เด็กชายชินวัฒน์ นาคา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กชายศรายุทธ มูลทาดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายอนุรักษ์ ทองสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๑

เด็กชายปราชญ์ญา บาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ สอบกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันเพ็ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กหญิงสุธิตา ทองวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๕

เด็กหญิงรวีวรรณ ศรีบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๖

เด็กหญิงบุญญาพร กองศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๗

เด็กหญิงรัตนา นันตวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๘

เด็กหญิงมธุรดา ดีพรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๕๙๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สร้อยมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงพรรนณิตา ดีหา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงปฐมพร พรหมขัติแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทรโชติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงวรกานต์ นามวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายศุภกร พาโทน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายปกรณ์ มีตา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงพิยดา แปภูเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายพิษณุกร เข้พวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงฐิติพร พิมพ์ดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายยอด จันเพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายวัฒนา นันทพรหม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๑

เด็กชายภราดร พาโทน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงธรณีย์ กองหยอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กหญิงอริสา ฤทธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๔

เด็กหญิงนุชนาฎ ขำกล่อม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ปานเสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๖

นายนันธวัฒน์ อินทร์ไข
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๗

นายจิรวุฒิ สุขสวย
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๘

นางสาวจุฑาภร สารีหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๑๙

นายนัฐพล ทิกะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๐
นายภูมพล ปราชม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๑

นายศิริดล ยะมูลเหล็ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๒

นางสาวอพัฒษร ปวนศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๓

นายภูธเนศ แพงไทสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๔

นายสหรัฐ เมืองแก่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๕

นายเกียรติศักดิ

์

กัญญาคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๖

นายจิตชดา ภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๗

นางสาวเนือทอง

้

มามีสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๘

นางสาวศิระประภา บังทอง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๒๙

นางสาววราภรณ์ อับภัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๐
นายอลงกรณ์ มาพัว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๑

นางสาวสุภิตรา ดือขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายพรหมมินทร์ แก้วดวงดี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กชายนนทกร คำดก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๔

เด็กชายพรชัย ขวัญใจ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๕

เด็กหญิงอารียา ศรีสุก
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กหญิงยุภาวดี ชูแสง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กหญิงวรรณ์วิษา ปอสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๘

เด็กหญิงนันธิญา กองพิมพ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๓๙

เด็กหญิงวรรัฎฐ์ เตยหอม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงนัชชา แย้มแสง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๑

เด็กหญิงชลลดา อุตราชา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๒

เด็กหญิงศศิธร ขันเงิน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พวงพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ชาวทองหลาง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๕

เด็กชายเศรษฐพงค์ ขวัญพุทธ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๖

เด็กหญิงอภิชญา เรือนเต็ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๗

เด็กชายสมบูรณ์ กำมาทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สุระคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๐
นายทินกร บุญสวาสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๑

เด็กชายอาณัฐ เชียงคาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๒

เด็กหญิงโสภา รอดสว่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๓

เด็กชายธนัช วังคีรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๔

นางสาวนิภาพร คงสอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๕

เด็กชายกฤษณะ เหมือนบับ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๖

เด็กหญิงรัตติยากร ดวงมาลัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๗

นายศวัสกร คำพิมพ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๘

เด็กชายวิทิสัน ขวัญใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๕๙

นางสาววนิดา จำปาศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายกันตินันท์ กิมิเส

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๑

เด็กหญิงชนิกานต์ นันเขียว
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๒

เด็กหญิงญาดาวดี หล่มระฤกษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๓

เด็กหญิงอัญชลี แก่นสารี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๔

เด็กหญิงกัญจน์จิรา เขียวมูล
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๕

เด็กชายภัทรพงษ์ พิมพ์สาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๖

เด็กชายนันธวัฒน์ ตุละพุด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๗

เด็กชายสุไลมาน หนุมาร
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๘

เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีมูล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๖๙

เด็กหญิงอนิสา แหลมพิมาย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
สายจันทา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เมืองพรม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๒

เด็กหญิงช่อทิพย์ ดีจอม
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๓

เด็กหญิงชลทิชา ดีพรมมา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๔

เด็กหญิงชญาดา วันชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คำตัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๖

เด็กหญิงเกษฎา จันเกิน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๗

เด็กหญิงวิภาดา พันลีลา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๘

เด็กชายธวัชชัย กงยนต์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๗๙

เด็กชายชัชวาลย์ นวลฉำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายวัชรพล พรมหาลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์มีมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๒

เด็กหญิงสุนิษา บุญเคียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ไชยตัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๔

เด็กหญิงธนวรรณ กองเตย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๕

เด็กหญิงประภาพร ก้องกังวานไกล
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๖

เด็กชายวัชรากร คำยิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๗

เด็กชายสุคลวัฒน์ คำอ่าง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๘

เด็กหญิงชลธิชา กันดก
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๘๙

เด็กหญิงนภารัตน์ คำเลิศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงสุธารินี คำหีบ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำบัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๒

เด็กหญิงณัฐธิชา คำเสียง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กุลเกลียง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๔

เด็กหญิงกนกพร สุดสม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๕

เด็กหญิงชนันภรณ์ คำพวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๖

เด็กชายธนากร คำยิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๗

เด็กหญิงนวิญา เตชะแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๘

เด็กหญิงลักษิกา วังคีรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๖๙๙

เด็กหญิงอรวี รินแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๐ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
มุ้ยห้วยแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กชายธราเทพ ภิญโญฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ คำรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กชายกิตติภณ นาคส่องแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายจตุรวิทย์ คำตุ้ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายรัชตะ ศรีรักษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงบวรรัตน์ คำอ่าง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายสมพงษ์ สีละ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ภาจำรงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงปนัดดา คำตุ้ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๑

นางทิพรรษพร รุกขวัฒนกุล
๑๓/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๒

นางอาภิญญา จันทร์แซ
๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๓

นางสาวจิตนภา คำหนาหนัก
๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๔

นางจินดา คำหริง

่

๓๐/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๕

นางสุรีย์ มูลเขียน
๔/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๖

เด็กชายเจษฎากร เกตุดี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๗

เด็กหญิงณัฐธินันท์ วังคีรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๘

เด็กหญิงรัตนากร ประเสริฐสาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๑๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ขวัญใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงชลธิชา กันยาประสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๑

เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญเอียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ ปาลา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๓

เด็กหญิงชลดา กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๔

เด็กชายชุติพงษ์ สุขศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุภาษิ

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๖

เด็กชายวัชรพล มณีศรี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๗

เด็กหญิงอรพินท์ สายบุญเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงพลอยชมพู อุประ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๒๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทรักษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงพิมพิกา แก้วเสน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุนมล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วขิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๓

เด็กชายรัตนพล ศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสามขา วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๔

นางสาวเจนจิรา คำสุม
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำจุม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๖

เด็กชายคมสันต์ โกมาน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๗

เด็กหญิงศิริรัตร์ สีชมพู
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทองแบบ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๓๙

เด็กหญิงวรนุช แก้วยม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงฟาใส พิมพ์เสนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

วังคีรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๒

เด็กชายเอกภพ อยู่สุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๓

เด็กหญิงกมลฤทัย คำสิบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๔

เด็กหญิงอรสา คำกิง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๕

เด็กหญิงภัทพรธิดา คำเนียม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๖

เด็กหญิงจิราพรรณ วังคีรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๗

เด็กชายบุญยากร โกมาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๘

เด็กชายอภิเดช คำย้อม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๔๙

เด็กหญิงอภัสรา กันยาประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงศศิภา คำตีด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๑

เด็กหญิงกาญจนพร ทุมรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๒

เด็กหญิงนุสรินทร์ ลุนรัก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๓

เด็กหญิงหฤทัย ไชยะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๔

เด็กหญิงปยะดา เกยเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๕

นางนัจภรณ์ กุลเกลียง

้

๑๗/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๖

นางสาวนุชวรา จันดี
๐๒/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๗

นางฤดี วังคีรี
๑๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

คำพุทธ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วเพียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กชายเขมกร ดวงมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๑

เด็กชายคมกริช คำเหลือม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูแม่นำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๓

เด็กชายธนากร แก้วเสน
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กชายอมรเทพ แก้วหิน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๕

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วแพง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๖

เด็กหญิงรุ้งตะวัน อินแนน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๗

เด็กหญิงนาตนภา ภิญโญฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กชายกฤษณะพล แก้วคง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงอธิตินันต์ คำแก้ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๑

เด็กหญิงนันธิดา ศรีทิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายชนะพงศ์พันธ์

โบตัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วจัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๔

เด็กชายเจริญชัย สร้อยปลิว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๕

เด็กชายธัชพล บุญสายัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทบุรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กชายชัยมงคล แก้วเสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๘

เด็กหญิงดวงกมล แก้วทัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ กงจักร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายวัชระ ตาแล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กชายพรชัย คำภู
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๒

เด็กชายกฤศณัฏฐ์ ศรีสัชณาลัย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กหญิงนิชาดา พิชคำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กหญิงกัลยาณี วรสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กหญิงตุกตา คำมี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๖

เด็กหญิงพชรอร วางมาลี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กหญิงวนัญชยา วรรณโพธิสพ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๘

เด็กชายยศดนัย พันธุ์เกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๘๙

เด็กชายธนากร คำจุ่น
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงเมธาวารี ขวัญนาง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยศยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๒

เด็กหญิงกชกร ขวัญพรม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๓

เด็กหญิงธิวากร เลียมชัยสงค์

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๔

เด็กหญิงสโรชา เสมอ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ แก้วพวง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กชายอชิรวัฒน์ กุลบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๘

เด็กหญิงอรทัย แสงจันดา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กหญิงวชิราภา หวิดเดช
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายสุเมธ อังดะลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงอรชุลี ทรัพย์สิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงอาริสา คำเทียน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายอนุสา คำจุ่น

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายพิษณุ วังคีรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงอารียา ขวัญพรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายเชษฐา มาลาทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กชายธนารักษ์ เสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กชายศิริชัย คำวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คำจุ่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ เพชรพิลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กชายปฏิภาณ เดชมัด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๒

เด็กชายวโรจน์ บุญเจียง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ คำวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๔

เด็กหญิงวิชุดา คำจุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๕ / ๒๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กหญิงกัญกมล กุลสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กหญิงจิราพร ทองสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีภูมิขัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ขวัญพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงจิตรนารัตน์ อุ่นชู

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงอรอนงค์ กระชิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๑

เด็กหญิงกรกนก เลียมชัยสงค์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กหญิงสุวารี ขวัญนาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กชายนพดล ทองแข่
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๔

เด็กชายศุภวิทย์ จำปาแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๕

เด็กหญิงสุหรรษา คำกัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๖

เด็กหญิงอภิญญา ทีทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๗

เด็กชายสุทธิภัทร ขวัญนาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๘

เด็กหญิงกัลยกร สิงห์ดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๒๙

เด็กหญิงมนธิญา ชูกา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงพรพิรุณ สายคำทอน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๑

เด็กชายศุภกฤต สายแสงใส
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๒

เด็กชายจักรินทร์ คำเวียน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๓

เด็กชายกิตติธัช เยียมภูเขียว

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ

วัดสระเกศ  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตุ่นพังเทียม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๕

เด็กชายธีระ เปรืองหนองเรา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๖

เด็กชายทศพร ถึงจันทึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๗

เด็กชายภูริภัทร ระหาญนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ขอห้อมกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๓๙

เด็กหญิงเจริญทิพย์ ผลวาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงนุสบา ฉายเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๑

เด็กหญิงพัชราพร ใจฉำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๒

เด็กหญิงพัณนิตา มาแพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงมนต์ทกานต์ ดวงมาลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๔

เด็กชายสานิต ผ่องโสภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๕

เด็กชายภารไดย เพชรนอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๖

เด็กหญิงปภัสรา ลอยระยับ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ สัมฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๘

เด็กหญิงแพรวรรณ เอือเฟอกลาง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๔๙

เด็กหญิงสุขุมาล สมบูรณ์เพ็ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองสาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๑

เด็กชายพิทวัส พิมาทัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๒

เด็กหญิงพรรณิพา หมีไข่
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ บงสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ สีผา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสนาะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๖

เด็กหญิงสุรภา จำปา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๗

เด็กชายวันเฉลิม คุ้มสอาด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๘

เด็กชายวิทวัส โพศรีเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๕๙

เด็กหญิงสขิลา ดอกแขมกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงทริกา พวงภู่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๑

เด็กหญิงเรวดี แฟสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๒

เด็กชายฉัตรมงคล หุ่นไทย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๓

เด็กชายสนธยา ไทยจัตุรัส
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

นิลคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๕

นายหัสนัย ปนสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๖

เด็กหญิงจินดา แอบหมืนไวย์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๗

เด็กชายนันทวุฒิ ทองนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๘

นางสาวเจนจิรา รามหริง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๖๙

นางสาวอนุศยา ไกรทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๐
นายกุลพันธ์ เนืองนิกร

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๑

นายศุภาสรณ์ หมีไข่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๒

นางสาวปวีณา วงศ์จันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๓

นายศิลปน ขอพันดุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๔

นายธนนันท์
หมายเหนียวกลาง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๕

นางสาวสิริญาภรณ์ น่วมเจียม
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๖

นายปริญญา เนยคำ
๐๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๗

นายสัญชัย สมัครณรงค์
๐๙/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๘

เด็กชายภิวัฒน์ไชย
พุทธิชาติคำจันทร์ ๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๗๙

เด็กหญิงสุมาลี ว่องไว
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายเดชนรินทร์ คงขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๑

เด็กชายณัฐพล สาระนันท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๒

เด็กชายนรวิชญ์ โพธิงาม

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๓

เด็กชายโสภณัฐ ผิวขำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๔

เด็กหญิงกนกพร พรมสมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๕

เด็กหญิงสุนันยา ปานเงิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๖

เด็กหญิงกรกมล ปานเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๗

เด็กชายธนพนธ์ เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์จันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๘๙

เด็กชายพลรัตน์ รัตนใหม่
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงวรรณวิษา ตรีสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๑

เด็กชายพีรวัฒน์ โค่นบ่อรัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๒

เด็กชายเฉลิมพล นุชประโคน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๓

เด็กชายรวิชญ์ ทำพันดุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๔

เด็กชายกิรติ ตะกรุดสงฆ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ฉิมใจงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๖

เด็กชายวัฒนชัย เพียรโนนไทย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พาขวัญอ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๘

เด็กชายภัคพล อาจล้อม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๘๙๙

เด็กชายภานุพงษ์ ติสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สีหา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายสถาพร วรรณสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงมัณฑนา หมันจำรูญ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงสุกัลยา ศรอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา เซ็งขุนทด

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายกฤษฎิษดา

์

แปนสุขา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายนพรัตน์ นัดรู้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายปริญญา เกตุทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายพิพัฒน์ สาดสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายพีระพัฒน์ พุทธศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายอดิศร กองภูเขียว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พามา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉิมมุจฉา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กิงคำ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๔

เด็กหญิงสุภาพรรณ ศรีรักษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจียสารัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๖

เด็กชายภูชิช เขียวปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๗

เด็กชายมงคล หินโทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๘

เด็กชายชัยนิมิต นามเสนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๑๙

เด็กหญิงอมรทิพย์ เซ็งขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายทวีพัฒน์ พาขวัญอ่อน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ยอดมงคล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๒

เด็กชายกิตติ น้อยเนารัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๓

เด็กชายจาตุรนต์ พลชำนาญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๔

เด็กชายพิเชษฐ พงษ์จำปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไทยน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๖

เด็กหญิงณัฐนาถ บุญมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี เดชกุลรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๘

เด็กหญิงธิดา ศรีหาวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลำดวน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แปงวัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๑

เด็กหญิงรจรินทร์ ไชยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เอียมสุข

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จุ้ยเทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๔

เด็กชายศุภางค์ ตราครุต
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๕

เด็กชายประวิชญ์ เพ็งชัยศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๖

เด็กชายกณวรรธน์ ทองเวียง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ แฝงวัด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๘

เด็กหญิงปวรรัตน์ แฝงวัด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๓๙

เด็กหญิงวนารี นัดรู้
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงอริสรา สุขี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๑

เด็กหญิงอินทิรา กิงกาง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๒

เด็กชายสิทธินันท์ ปาลี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เปลียนพิทักษ์

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ พาอ้อ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๕

เด็กชายเทวราช พานเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทร์ทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๗

เด็กชายพายุ ผิวขำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๘

เด็กชายธีรเทพ แย้มกลีบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๔๙

เด็กหญิงอรพิน ชืนขุนทด

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ คาคำเมล์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๑

เด็กชายสืบศักดิ

์

โคตรสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๒

เด็กชายพิทักษ์ ทับสีรัก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๓

เด็กหญิงนภัสสร เสงียมจิตต์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๔

เด็กหญิงปอผ้าย ใจเย็น
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๕

เด็กหญิงตรีรัตน์ ต่ายตะเวน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พาขวัญอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๗

เด็กหญิงปรวีร์ คงบัว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ถมปด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๕๙

เด็กหญิงตรีรัตน์ จันทร์ฟา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงสลิสา โหมดนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๑

เด็กหญิงสใบทิพย์ บุญมา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๒

เด็กชายชินวัตร กางแผง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๓

เด็กหญิงธนัชชา คำกอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ชวดทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๕

เด็กหญิงสุติมา พิมพา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๖

เด็กหญิงกฤติมา เดียขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๗

เด็กชายรัฐพงษ์ ปานนุ่ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๘

เด็กหญิงกัญยรัตน์ ผูกทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๖๙

เด็กชายวราวุฒิ มวลคำลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายสุธีกานต์ ผิวขำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๑

เด็กชายวัชระพล หาญสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๒

เด็กชายศรวัส ยืนสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๓

เด็กชายพิธิวัฒน์ น่านน้อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๔

เด็กหญิงสุรีภรณ์ แซ่ตัง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทวี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๖

เด็กหญิงรุ่งนภา เลิกนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นุโยค

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๘

เด็กหญิงชนันทร์พร ครุฑสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๗๙

เด็กชายภาสกร รุ่งสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ โทขุนทด

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๑

เด็กหญิงลภัสกร ชะนะภัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๒

เด็กหญิงชลลัดดา รักขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๓

เด็กหญิงปริญรัตน์ สังข์สองชัน

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ท้าวคำเครือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๕

เด็กชายอนันต์ ไทยมุ้ย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๖

เด็กหญิงปนิดา ไชยพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๗

เด็กหญิงแพรวา เผือกโคกสูง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๘

เด็กหญิงพุธิตา อู่สิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๘๙

เด็กหญิงสุวิมล เสียดขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงศุทาธินี มีสมบัติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๑

เด็กชายวชิรพล รังแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๒

เด็กหญิงจันทิมา ไหววิจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๓

เด็กหญิงพินทุ์สุดา อุบานนท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๔

เด็กหญิงชลธิชา แต้มเขียนนอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๕

เด็กหญิงปรารถนา ราชคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๖

เด็กชายภาณุพล น้อยใย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อภัยศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๘

เด็กหญิงสุชาดา โบราณผาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๖๙๙๙

เด็กหญิงประภัสสร บุญสุขมาก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงหทัยชนก ทองนิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงณัฐชยา สังขวาง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๒
นางสาวสุภาณี แสนกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายศรายุทธิ

์

อินเพน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กหญิงปณฑิตา อัคมาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงศิริอาภรณ์ วงส์กำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๖
นางสาวดวงพร ผิวขำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงกรรณิกา บุญเกิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายวชิรพงศ์ จำป

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงจตุพร ดาใจดำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายนครินทร์ รุ่งเช้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงอนัญญา ประดิษฐสันลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ญาติรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายพชรพล พลายแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๔
นางสาววรภรณ์ คุ้มทังครอบ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๕
นางสาวพรรณภษา ภู่ศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๖ นางสาวกัญญาลักษณ์
เรืองประโคน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๗
นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

คงจำนงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๑๙
นางสาวตะวัน ศรีสวย

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๐ นางสาวมณฑกาญจน์ เนตรเกต
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๑
นางสาวรองรัตน์ เสมาเพ็ชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๒
นางสาววิไลลักษณ์ ยุงสันเทียะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงวราพร แอสูงเนิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๔
นายเดโชไช ทองรอด

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๕
นางสาวมยุริญ แสนบุญดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๖
นางสาวสใบทิพย์ บุญลาภ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๗
นายสงัด โสดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๘
นายวิชัย บุญแจ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๒๙
นายนพกร เดชะนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๐
นางสาวฐิตินาฏ สิงสกล

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๑
นางสาวพรรณษชล สัมมีศรี

๔/๐๙/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๒
นางสาววราภรณ์ ปนเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๓
นางสาววันวิสาข์ บุญมี

๑๓/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายปวริศร์ เรืองประโคน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายภานุเดช ไชยแสง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายนิธิกร แดงวิลัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายชนกานต์ บุญเทพ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายนกร ฉิมใจงาม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายธีรวิทย์ วงศ์กล้า

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ ซือตรง

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กหญิงปานตะวัน ขุนศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงชนิดา เซ็งขุนทด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงอโณรัตน์ ประเมทะโก

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงกมลชนก ขลังวิชา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงฟาใส วัฒน์สมบูรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา ซ่อนพุททรา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงสุจินดา อยู่ภักดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์สุวรรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงสมฤทัย ศาลาคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงสรัญญา ปญญาสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เทียมขุนทด

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายจิรพัทธ์ ประวันเตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ อ่อนจิตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงกชกร สังข์เพศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงผกามาศ สุดเหลียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์ไม้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงปวรรัตน์ คำดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายสิทธิชัย โลเกตุ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายอนุวัฒน์ ถมปด

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายเจษฎา ยาวิชัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายภาณุวัตร พิชัยกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายนพรัตน์ บัวฮง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายณัฐภูมิ เดชภาระ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายพิชิตชัย จันทร์แสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายอรรถพล โพธิสีเนา

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายพีระกุล แหขุนทด

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายพายุ ข่าวดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงชฎาพร ทองแดง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนาค

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พิชัยกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายทิเบต แฝงวัด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ วันนา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงสุนิสา ฉอสันเทียะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงพัชรพร เสียดขุนทด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กชายธีระเดช สาธร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายราเชนท์ นานอก

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมมณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายธนกฤต วันจะโปะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายชาคริต ซอกลม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายคเชนทร์ สลุงอยู่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กชายภูธเนตร เปรินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายชนะชล ภูยอดสูง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายปยพงษ์ สุขจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงพรนภา ประพฤติใน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายมงคล จันทร์สุวรรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงจรรยรัตน์ พาลอุ่น

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงไอลัดดา เอกนบพระ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงธัญชนก เกิดสมบัติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เถือนวงค์จำ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายอนุชัย ปนจัตุรัส

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายการัณย์ ทฤษฎี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายนครินทร์ พึงสำโรง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายศักรินทร์ รสฉำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กชายธันวา นิพิมาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กชายกฤษฎา ดีขุนทด

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายธงชัย บุญยอด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายกรกช มนตรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงชลธิชา เชิดชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงนภิสา เมืองไกล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงมีนา คุณแก้วอ้อม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงณัฐชา ดีขุนทด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงอริศรา จันทร์ผล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายพงษกร แก่นจ้ย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงอินทิรา สุรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กชายศักดิดา

์

บุญร่มเย็น
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายอนุสรณ์ ปดชาเขียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เดือดขุนทด

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงณัฐวิภา เจิมขุนทด

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงสุชาดา วงค์กุดเลาะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงสกาวฟา ทอนสูงเนิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๑

เด็กชายอนุเทพ พรมมะรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๒

เด็กชายวรวุฒิ กลันกลางดอน

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๓

เด็กชายสถาพร โสตรดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ ยังสวาท
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๕

เด็กหญิงศิริพร เทียมภูเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๖

เด็กชายกฤษดา ประจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๗

เด็กชายศักดิดา

์

ชูหมืนไวย

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ สิทธิโท
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๑๙

เด็กชายวีระพงษ์ กุลน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงรุจิรา งาเกษม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ภิรมย์กลำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนวรรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เทียงพร้อม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๔

เด็กหญิงณัฏฐนิช มหาหิงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๕

เด็กหญิงรชนีกร วงศ์สะอาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๖

เด็กหญิงเฟองฟา วิจิตรเนตร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๗

เด็กหญิงวรรณดี แก้วกัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๘

เด็กหญิงนิลพัฒน์ สีสมุทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๒๙

เด็กชายชุติเทพ ศรีปราชวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ชมชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๑

เด็กชายเอกราช สิทธิโท

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๒

เด็กหญิงปนัดดา กองแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๓

เด็กหญิงกฤตพร ก้อนสีทัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กหญิงเขมจิรา ชัยยะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๕

เด็กชายปรเมศ โคตะมี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๖

เด็กชายธนภูมิ กับสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๗

เด็กชายนภดล ก้อนคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๘

เด็กชายพอเพียง เรียมปติ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๓๙

เด็กชายพีรัชชัย ใจรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายราชันย์ หงษ์ดำเนิน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๑

เด็กชายวัชรินทร์ พรมณี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๒

เด็กชายธนเดช สิงห์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๓

เด็กชายสิทธิโชค ริมกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทร์วิภาค

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๕

เด็กหญิงศศิธร คชสารทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยยะ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ลมัยวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๔๙

เด็กหญิงภัทราพร ฤทธิกระจาย

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองทราย

วัดพรหมาโสฬสาราม
 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงวริษา ศรีอนงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๑

เด็กหญิงสรวิสา วรวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล อำลาจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๓

เด็กหญิงมนัสวีร์ หัตถกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จงสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๕

เด็กชายบูรพา สีมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองสาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๗

เด็กชายนรธีร์ สีมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร สิงห์โต
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๕๙

เด็กหญิงสุธิมา สิงห์ขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงพรทิพย์ อินอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๑

เด็กหญิงฟาใส คำปนโน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๒

เด็กชายธนชัย ขอบพิมาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๓

เด็กชายศิรภัทร ดีศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๔

เด็กชายอัษฎา เศรษฐภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๕

เด็กชายภานุพงษ์ สีมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๖

เด็กชายวุฒิชัย ทองมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๗

เด็กชายสุรชาติ เถือนวงษ์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บัวชัยสงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายอาทร บุญใหล

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๑

เด็กชายชาญชัย นาคพินิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๒

เด็กชายอนุชา ภู่โต
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๓

เด็กชายภาณุเดช ศรไชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๔

เด็กชายไตยคุณ พิงอาจเอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๕

เด็กชายวงศกร วรรณประทีป
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๖

เด็กชายกนต์ภัทร์ สุขประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๗

เด็กหญิงศิรประภา แพงพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๘

เด็กชายสรศักดิ

์

มีมุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๗๙

เด็กหญิงนำทิพย์ วงหลอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายชยณัฐ ด่านขุนทด

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๑

เด็กชายสิทธิชัย ใสหนองเปด
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๒

เด็กชายกฤษกร โพธิเกตุ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๓

เด็กชายฉัตรพล โลกน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กชายธนัทพล มันต่าย

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๕

เด็กชายภัทรพงษ์ ฟุงสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๖

เด็กชายวุฒิชัย ขอแถมกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๗

เด็กชายนวพล แก้วล้อม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็ชรไพฑูรย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๘๙

เด็กชายอุ้มบุญ มีมุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายศิริวิทย์ ผ่อนตาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เพ็งสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีท้วม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กชายวิทวัส ภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๔

เด็กหญิงฟาใส คูนสะหวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๕

เด็กหญิงกาญจนา ลาภคุณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๖

นางสาวนิภาภรณ์ ลาภคุณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๗

นางถนอม นาใจรีบ
๒๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๘

นางบุษราพร ลาภคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๑๙๙

นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๐
นางอัจฉรา นามปญญา

๑๔/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๑
นางสาวเสาวภา เพชรสุข

๓๐/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายธนโชค ไชยแสง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงวรรณวนัช พึงตาล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงพรรัศมิ

์

นิธิเดชารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๕
นางสาวมนัสนันท์ อักษรวิลัย

๑๓/๖/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงกำไร ลาคำ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงธันย์ชนก วงษ์สา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายชุติเทพ แช่มช้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงพีราพร จริยะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงมณีวรรณ พรมอุดม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๑

เด็กหญิงสุชาดา สายแสงใส

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กหญิงดวงมณี เมฆพลับ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๓

เด็กชายศุภมงคล ตุ้มเนียม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร นิรันดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กหญิงรสิตา บุญอำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กชายวิธวินท์ เครืองทิพย์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๗

เด็กชายนพดล ปนนาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๘

เด็กหญิงหรรษา ใจชืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กชายพิทักษ์พล ยำพวา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงพรไพรินทร์ นิละคร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา นาชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรหมลัทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๔

เด็กหญิงสิริประภา อวนศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๕

เด็กหญิงชลธิชา กางถิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๖

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ประครองทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๗

เด็กชายวรภัทร กองยนต์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองยศ
๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๒๙

เด็กหญิงวนาลี ทองยศ
๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงกุลนัดดา นวลจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ เงินจันทร์
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กหญิงแวววลี สร้อยสา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๓

เด็กชายศราวุธ ชัยมี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๔

เด็กชายภูตะวัน สนิทผล
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๕

เด็กหญิงชลธิชา จิตจำรัส
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กชายทรงพล อินประเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๗

เด็กหญิงนันทวัน ยิงนอก

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กชายศุภฤกษ์ เงินจันทร์
๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยประทุม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงปรวรรณ กันหา

๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๑ เด็กหญิงสิริยากาญจน์
ธทาศรัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๒

เด็กชายเปรมกรณ์ โสดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๓

เด็กหญิงอัมพวัน เหลาอ่อน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๔

นายอรรถสิทธิ

์

คุประตกุล
๒๘/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๕

นางสาวเพ็ชรลัดดา เพ็ชรกระต่าย
๐๕/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๖

นางเรณู เพ็ชรกระต่าย
๑๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๗

นางสาวสว่างวัน กาจกลางดอน
๑๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๘

นางสาวขวัญเรือน อินทร์พรม
๐๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๔๙

นางสาวอัญชลี ปานพุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายนไพรพัฒน์ โพธิอ่อง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กชายธนกฤษณ์ เพ็ชยะมาตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๒

เด็กชายสินธนัชย์ โพธิไพจิตร

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๓

เด็กชายธนกร พึงแพ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๔

เด็กชายกฤษณะ เรืองรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจริญสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๖

เด็กหญิงลัลนา พัฒตาสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๗

เด็กหญิงสุจิตนา ธุรการ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กหญิงปภัสดา พุทธหะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กชายรัชพล พรหมสะโร
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เปลียนสี

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๑

เด็กชายณัฐดนัย แข็งกร่าง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๒

เด็กหญิงกลรัตน์ รอดเริญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ทรงสิทธิเดช
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๔

เด็กหญิงอชิรญา ปทุมกาญจนกุล
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๕

เด็กหญิงณิชา คงเย็น
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กหญิงกัลยกร จับเทียน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กชายศักดา ดำเอียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ โสภาพ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๖๙

เด็กหญิงธันชนก นนทะพิมพ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ กรมนิล

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๑

นางนัยนา คงพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๒

นางสาวประภาวัลย์ พิมพ์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กหญิงอริศรา พงษ์เสมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กหญิงเกสินี หินคล้าย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๕

เด็กชายณัฐวัศ บรรเจิดพัฒนกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๖

เด็กชายปริญญา สนิทผล
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กหญิงรัตติยา หนูรอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๘

เด็กหญิงวณิชชา โยธาเสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๗๙

เด็กหญิงยุพาพร ศรีประเทศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงกุลนารี กุนากุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ สุขแจ่ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กชายธีรภัทร พิลึกนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๓

เด็กชายภูวดล วงษ์ขำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ แปนจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กชายพัทธนศักดิ

์

เรืองน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กชายพงษ์เทพ ทิพขันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๗

เด็กชายธนาสินท์ มงคล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๘

เด็กชายอนณ วรนาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ชุ่มบันดิษฐ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงอรรถวดี โตสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เกิดสิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๒

เด็กหญิงโสรญา ชำนิจันทึก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๓

เด็กชายวันชัย อินสนิท
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๔

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

เถือนยัง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๕

เด็กชายนนทชัย รักกลัด
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมบุญประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๗

เด็กหญิงสุณิสา พลกะศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กชายกฤตติกร อยู่เปนสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๒๙๙

เด็กชายแทนบุญ ลอยเมฆ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายรณรงค์ แก้ววงศ์ตระกูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายอัครพนธ์ พิมขนิษฐ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กชายจิรภัทร อนุไพร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เนาว์เมือง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายจงเจตน์ กุดัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายอนรรฆ วรนาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายศิรา ศิลปเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ การถาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายเปรม บุตรครบุรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายณัฐพล พันธุรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายศิวกร เจือจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๑

เด็กชายธนกร ไกยสวน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๒

เด็กชายมนัสวิน แก่นด้วง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๓

เด็กชายวัชรพงษ์ อนุภาพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๔

เด็กชายพุทธิพงศ์ ท่อนทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๕

เด็กชายกรวิทย์ ถาวรชาติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๖

เด็กชายอนุทัต เสนาะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กชายญาณวรรธน์ ทองมีแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๘

เด็กหญิงธัญพิชชา อินพามา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา นุ่นเกษร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงภัสสร ผายภักดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ คำเกษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ม่วงน้อยเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๓

เด็กหญิงธนพรรณ ฉัวตระกูล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๔

เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์เจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ต่อโชติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ ศรีบรรเทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์เจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงวรินทร์รัตน์ ตุ้มทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๒๙

เด็กหญิงธีรนันท์ แปนฝาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงวิศา ไม้หอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๑

เด็กหญิงอัญมณีพร ชมภู

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๒

เด็กหญิงประภาภร ช่องวารินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร เกณขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๔

เด็กชายสุเมธ วิชัยศึก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๕

เด็กชายพีระพล บัดสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๖

เด็กชายวรพล มุทาพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แตงจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๘

เด็กชายนภสินธุ์ พิลึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๓๙

เด็กชายจตุรพร สิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กชายปธานิน แหลมหลัก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กชายพีระพงศ์ บัดสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๒

เด็กชายกรวิชญ์ จันจำรูญ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๓

เด็กชายมังกร ศรีชมภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๔

เด็กชายวรัลชัย แพขันทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๕

เด็กชายพีระพงษ์ ชูกอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๖

เด็กชายธนพนธ์ คงรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๗

เด็กชายกฤตนัย ดอยชัยภูมิ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๘

เด็กชายชัชนันท์ รุ่งนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๐ เด็กหญิงณัฐติกาญจน์
สุรารักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๑

เด็กหญิงบังอร เทียงพร้อม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ ศรีสิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๓

เด็กหญิงสุชาดา แซงสีนวล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๔

เด็กหญิงจันทิมา ขลังวิชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๕

นางดาวเรือง ชาอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๖

นางสาวภัทรฉัตร สมใจ
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๗

นายกรกฎ ลำใย
๒๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๘

นางสาวธัญพิชชา ตองเติม
๓๐/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๕๙

เด็กชายธีรเนตร นิญาณจิตต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายอนุสรณ์ กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๑

เด็กชายศุภณัฐ เอือยฉิมพลี

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๒

เด็กหญิงสันธิณี กอพรม

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๓

เด็กชายสุชานันท์ เอือยฉิมพลี

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๔

เด็กหญิงกฤติมา มะเริงสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๕

เด็กชายอาทิตย์ สาระคำ

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๖

เด็กชายทินภัทร บุญวาส
๐๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๗

นายมังกร ทัพอาจ
๒๗/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๘

นางรุ่งนภา หงษ์ลอยลม

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๖๙

นายอนุวัฒน์ ดาวไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายธีรพงษ์ แต้มลึก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๑

เด็กชายวัชระ พูลมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๒

เด็กหญิงกนกนาฎ จุลพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๔

เด็กชายจิรายุส ศรีชำนาญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๑ / ๒๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๕

เด็กชายสถาพร ชัยกิจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๖

เด็กชายวงศกร วัดโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๗

เด็กชายชัยพัชนะ นามบุญศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๘

เด็กชายธนายุต จำปาแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๗๙

เด็กชายจักรกฤษ เกษกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กชายนันทวัท โพธิสำราญ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๑

เด็กชายนภดล นุ่มวัด
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กชายธนพนธ์ คล้ายหอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กหญิงพิมชนก อุ่นธง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๔

เด็กหญิงจันทิมา เกษกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๕

เด็กหญิงภัทรสุดา เสนาสุ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กชายวรยศ ชาวปลายนา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กชายปยะ บุญถาวร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๘

เด็กชายศิวฤทธิ

์

นารี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๘๙

เด็กชายธีรภัทร นานใส
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายอนุพนธ์ กันยาประสิทธ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กชายวัฒนกิจ เทพสมรส
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๒

เด็กชายบวรวิชญ์ อ่อนสี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๓

เด็กชายณัฐพล พรมลิบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กชายอนุนาท นุ่มทองคำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กชายชยุตม์ โคฮาด
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๖

เด็กชายณัฐวกรณ์ สิงห์หารณ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๗

เด็กชายวุฒิเดช ไชยคุณ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กชายกฤตนัย โกศล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีจริยา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศิริสลุง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายทองเพชร ดีสวน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายยุทติพงษ์ สุขเยาว์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ เบ็ดสันเทียะ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กหญิงธิราพร คุ้มห้วยบง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงภาวินี นิลเนตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงสุภัชญา บุญก่อน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงญาณิศา เพ็ชรตะกัว

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงสุภัสสรา เงาเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงวินิธา จรัญรัก

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๒ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา หงษ์ษา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๑

เด็กหญิงณัฐลิณีย์ ภูเวียงแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๒

เด็กหญิงอภรณภา ร่วมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๓

เด็กหญิงพรรณภัค หลอดทอง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๔

เด็กหญิงชลกร แสงทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงปรามาภรณ์ เงินดี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๖

เด็กหญิงสุนิศา พักตรใส
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๗

เด็กหญิงพรชรินทร์ โสรัจ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๘

เด็กหญิงสุชัญญา ทัพอาจ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๑๙

เด็กหญิงปยวรรณ ทรัพย์สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงวรรณิสา แปลลา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๑

เด็กหญิงพรไพริน ดีลาดลำ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา เถือนเหลือ

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๓

เด็กหญิงมลิสา พงษ์เพชร์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๔

เด็กหญิงสุรางคนาง ยศสระน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๕

เด็กชายเจษฎา สีเสน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๖

เด็กชายเสกสรร สารารัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๗

เด็กชายศุภชัย ทองแท่ง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์วงษา
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๒๙

เด็กชายทินภัทร นันทศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายอนุพนธ์ สิทธิลำมะโม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พงษาเทศ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงปราณปริยา ขาวกลิบ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๓

เด็กหญิงจันทกานต์ แผ่นทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๔

เด็กหญิงภัทราพร สีกะแจะ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๕

เด็กหญิงสุดเกษม อินทร์คำ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๖

เด็กหญิงกรณิศ พิไลกุล
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กหญิงวาสนา สุขเกษม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กหญิงชนิตรา ด้วงลา

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๓๙

เด็กชายกฤษฎา ชาเสน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายนัทธพงศ์ สุขสุภาพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กชายธนกร มาอิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ม่วงเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๓

เด็กชายจักรพงษ์ สีขจร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๔

เด็กชายนรภัทร วงษ์แก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๕

เด็กชายนฤสรณ์ มันฤทัย

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กชายสมพงษ์ อาญาเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๗

เด็กชายภูผา เตียมไธสง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กหญิงกัลยา ลันเหลือล้น
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๔๙

เด็กหญิงพรทิพา อินทะนู
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามชัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๑

เด็กหญิงนดานุช ศิริโคคา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กชายกลทีป จันทร์งาม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กชายเจษฎา ต๊ะฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๔

เด็กหญิงอนัญพร เซียงฉิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๕

เด็กหญิงนัชริยา สีทา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีพงษ์ชู
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กชายสุเมธ คำเขือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๘

เด็กหญิงภิชาตา ดวงศรีแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๕๙

เด็กชายณัฐชนน นาคปนคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สีนากสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กชายนัทธพงศ์ สอลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๒

เด็กหญิงวรัญญา พูนสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๓

เด็กชายเฉลิมชัย ยนต์ศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กหญิงปสุตา สละชีพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหิน วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กชายสิทธิพร วรรณาวิจิตร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ หาไม้
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา บุญเมฆ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ดงเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พืนดอนเค็ง

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กหญิงพิมพ์พาพร เทศโล

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๑

เด็กชายกฤตเมธ แก้วกำ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กหญิงนนทพร หนไธสงค์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กชายวีรลักษณ์ บุตรสอน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สอน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๕

เด็กชายเทพรัตน์ คำยอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กหญิงกมลเนตร ขมพุดซา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กชายวายุ แดงนาเพียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๘

เด็กชายเวไนย ศรีชาครบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิลาดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๔ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงสุณิสา หินสันเทียะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๑

เด็กหญิงอารัญญา แก้วกำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๒

เด็กหญิงนันฐิกา วีระขันคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กชายสุเมธ ซีกพุทรา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กชายวรายุทร์ แจ่มแจ้ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กชายเสกสัน นุชประโคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ แดงนาเพียง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ หงส์สกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงประกายดาว เคนนิคม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๘๙

เด็กหญิงพิมยาณี เวียนสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายกฤษฎา วินทะชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กชายเกริกไกร พุกคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กชายรัตนพล หินสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๓

เด็กหญิงธันยาพร ประมาณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา วิเชียรพัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เผ่าฉนวน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กหญิงสุปราณี ชำนาญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๘

เด็กชายรัตนกร ชำนาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กหญิงต้นข้าว โชคจันทร์เพ็ญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กหญิงลักษิกา ภู่กลัน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงณิชาภา ชีพันดุง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สุขสัจจี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายธนพล สดาวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงกรลักษณ์ เรืองรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงศิรินธร พิมพา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายปุณยวีร์ทัศน์ เนืองด้วย

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงชลธิชา เลาท่าช้าง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายธนภูมิ อินทะชัย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายณัฐพล ดำดี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงอัฉรา พุ่มละออ

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กหญิงภคนันท์ โคตรทองใส
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กชายสิทธิโชค รักษาชอบ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๓

เด็กชายธีรศิลป อินทะทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๔

เด็กหญิงชนัชพร ใจตรงกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๕

เด็กชายนภดล พุทธสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังขาม วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กหญิงประภัสสร น้อยเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๗

เด็กชายสมชาย บัวทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๘

เด็กหญิงนิลลดา สนธิกาล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๑๙

เด็กชายภูมิรพี ไชยลือชา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายอรรถชัย เต็มหัตถ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๑

เด็กหญิงญณสรณ์ ขวัญสูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๒

เด็กหญิงอรษา หวังสุข
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กชายเจษฎา น้อยเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จงนอก
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๕

เด็กหญิงจนิสดา นาอ่าง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กชายธนกร อาบสุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๗

เด็กหญิงเกตน์สิริ ทิพยวัน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วังขาม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๘

เด็กชายโชคชัย ยอดดีลัง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๒๙

เด็กชายอติคุณ นะสกุล ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายอิทธิกร อยู่ประเสริฐ ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๑

เด็กหญิงมาริสา พวงจำป ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขสม ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๓

เด็กชายพัชรพล ทองอึง

้

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วินทะชัย
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กระเปาทอง ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ กุลพานิช

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ นาคแสง ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา สีฟุง
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๓๙

เด็กชายชนาธิป กล้วยเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายสิรดนัย สิงห์โพธิงาม

์

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๑

เด็กหญิงอธิชา รัตนวิจารณ์ ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กชายสุริยัญ พรมดี ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กหญิง .ญาณธิชา ม่วงงาม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๔

เด็กชายวีระวัฒน์ แสนโคตร ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๕

เด็กหญิงศิรินภา โพธิใหญ่

์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กหญิงชุลีพร กัลยาประสิทธิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๗

เด็กหญิงรัตติกาล แสนโคตร
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๘

เด็กหญิงปวีณา ชอบมะรัง ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มุ่งเมืองกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายชนินทร์ สืบเพ็ง

๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญวัน
๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๒

เด็กชายปยรักษ์ ฟกอ่อน ๓/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๓

เด็กชายภาคภูมิ ศรีโสภา
๑๔/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๔

เด็กชายสถาพร สุวรรณ์
๒๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญชู

๒๑/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๖

เด็กหญิงปุณยาพร แสงดารา ๗/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๗

เด็กหญิงพราวฝน ปราณี ๖/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๘

เด็กหญิงรติกร แก่นกลางดอน ๖/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๕๙

เด็กหญิงรมิตา โคตรสุโพธิ

์

๑๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กหญิงสิริยากร กึมขุนทด

๒๗/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา อำสอาด
๒๒/๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๒

เด็กชายกิตติพงศ์ องศ์สห
๑๒/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๓

เด็กชายวุฒิชัย แช่มช้อย
๑๒/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๔

เด็กชายธรรศธรรม เขียวสวาท
๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

อุตรพงษ์
๒๔/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๖

เด็กชายจักรพงศ์ กุมลา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๗

เด็กชายสมัคร พิศนอก
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๘

เด็กชายณภัทร บุญสะอาด
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กหญิงนิพาดา ขวาไทย
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงณภัทร น้อยนิล

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๑

เด็กหญิงชลธิชา รอสูงเนิน
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๒

เด็กชายสุเทพ พิศนอก
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงอัญชสา สีเงิน
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองอยู่ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๕

เด็กหญิงธัญพิมล ม่วงขาว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๖

เด็กชายชนกันต์ สัตตะบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๗

เด็กชายคุณานนต์ บุญไชยยงค์
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กชายวงศธร ใจเย็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๗๙

นางสาวชมพูนุท สีนำเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๐
นางสาวสิรีกานต์ สาริกา

๒๑/๘/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๑

นางสาวนิตยา ช้างเขียว
๑๗/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๒

นางสาววรนาถ วรนาม ๕/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๓

นายวชิรวิชย์ สิงห์โต ๔/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๔

นางจาริยา แข็งกระบือ
๒๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๕

นางวารินทร พรมชัย
๐๕/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๖

นางสาวสมิตานัน หงษ์ประเสริฐ
๑๓/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๗

เด็กหญิงนภสร วรทอง
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กชายวศิน สุวรรณหงษ์
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๘๙

เด็กชายทักษ์ดนัย คงสมรส
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กชายสุริยะ อัคคะจันทร์ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๑

เด็กชายธนกร จินากลึง
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๒

เด็กชายนพเก้า คำสี ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๓

เด็กชายปณณวิชญ์ แทนโนนงิว

้

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๔

เด็กชายขจรยศ สายตรี
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๕

เด็กชายภากร แสวงบุญ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประดิษฐ
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๗

เด็กชายกวีวรรณ การศิริ
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ภู่ทับทิม
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๕๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ สุวรรณหงษ์ ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา คงเขียว ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงนิชา จันบัวลา ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงปาณิศา นามไธสงค์

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงธิมาพร ปนทะวาย ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงธัญชนก ยอดเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงอรพรรณ คำจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ โพธิกะ

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ด้วงสี

๒๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงอภิธาร บำรุงนา

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ นาใจพรง ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ซ้ายขวา

๒๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๑ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
ภู่ขาว

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กหญิงสถาพร คำอุ่น
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กหญิงดารารัตน์ ครดกึน

้

๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ด้วงสี ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๕

เด็กชายธนโชติ ดวงสว่าง
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กชายนภนต์ ห่อนาค
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๗

เด็กหญิงอนิตา แสงพิทักษ์ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๘

เด็กหญิงธนชิต พรมณี
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๑๙

เด็กหญิงณภัทร แทนโนนงิว

้

๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๘ / ๒๓๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงพัชรพล งิวงาม

้

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๑

เด็กหญิงทรงพล จอมคำสิงห์
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๒

เด็กหญิงวีรยุทธ กันชะนะ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๓

เด็กหญิงจิรวดี ราศี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๔

เด็กชายอินทนนท์ อุตมาต
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๕

เด็กชายชัยธวัช อินต๊ะ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๖

เด็กชายสุรัตน์ ด้วงขาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๗

เด็กหญิงศิริโสภา สิงห์คราน
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กชายวชิระ ม่วงสอดศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๔๖๐/๗๖๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บัวดี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงพรรทิภา ภูสมนึก

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กชายรุธิรา ศรีชมภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กชายปรมินทร์ เทียงคูณ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีนวล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หนามพรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กชายรัตนโชติ ทองคต
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๖

เด็กหญิงมาติกา เมืองแสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๗

เด็กชายสุภชีพ กลันประเสริฐ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทุยตระกูล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กหญิงฟาใส พิมพ์เสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำพุ่ม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำพุ่ม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๒

เด็กหญิงอริยา กวนชาบัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กหญิงบุษกร จันทร์ลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กหญิงกฤติมา คำพุ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๕

เด็กหญิงสุธารัตน์ จันทร์สุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๖

เด็กหญิงนภัสรินทร์ ดาวกระจาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กหญิงวีรนุต สังเถิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำคัน

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กชายวราทิตย์ ราชอินทร์ตา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๔๙

เด็กชายธนกฤต กัญญาประสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงพราวพิลาส หันชืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๑

เด็กหญิงวลัยพร สายจันดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๒

เด็กหญิงฐิติมา คำแดง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๓

เด็กหญิงปริสา สายทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๔

เด็กชายธีระภัทร ทองอินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ปานเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๖

เด็กหญิงสิริวัน จันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงกนกวรรรณ วงค์พยัคฆ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๘

เด็กหญิงกิตติยา กิจแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กหญิงจินดาหรา กระจาต
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงทิพย์สุมนต์ วงศ์เหง้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๑

เด็กชายชัยมงคล ผุยมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กหญิงสุนิสา ปลีปลัง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กชายสิทธิพล อินปลัด
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๔

เด็กชายทินภัทร วิชัยโน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๕

เด็กชายธนกฤต ทัดช่อม่วง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กชายพัฒนายุ ชูนาคา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กชายพีระพงศ์ กระต่ายจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๘

เด็กชายเพชรเอก หมอนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๖๙

เด็กชายศิวัช วงคำแสง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

จันทร์ม่อน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กชายสิทธิกร แพทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๒

เด็กชายสุภาพ ภูมิน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๓

เด็กชายอภิวัตร ล้อมแพน
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๔

เด็กชายอนุสรณ์ บันเจิด
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๕

เด็กชายอนุภัทร แก้วคอนไทย
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๖

เด็กหญิงเกษร ธรรมทักษา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๗

เด็กหญิงมินตา ทองมา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กหญิงมิงกมล

่

คงสมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กหญิงสุวรรณา ทองสุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงอชิรญา หอมชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๑

เด็กหญิงอธิชา จันทะคุณ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

เส็งดี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาสม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๔

เด็กหญิงณัฐกมล ทองอุบล
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๕

เด็กชายภูมิมรินทร์ พิกุล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๖ เด็กชายจิรสิน  สึบาสะ
คิตะ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๗

เด็กหญิงเหมยฟา สีฟอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๘

เด็กหญิงสิดาพร พิมพ์บึง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๘๙

เด็กชายศุทรา เติมแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ขันเปย

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กชายมนัญชัย นิยมศิลป
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๒

เด็กชายณัฐพล มูลเอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กหญิงวรรณภา พะลัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กหญิงพรขวัญ ละอองแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กหญิงกุลนิภา จันทะวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเวียง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กหญิงธัญรดา จักทอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กหญิงเพชรมณี ชุมกว้าง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๖๙๙

เด็กชายทักษิณา บุญแพง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กชายวีรภัทร พรอันรุ่งเรือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายมหาเทพ ทองสุข

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายจิตรกร พุฒซ้อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายธนากร สีชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายอนุวัฒน์ น้อยบึม

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กหญิงสายรุ้งเงิน แก้วอินทิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายอัมฤทธิ

์

คงผึง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงวรรณภา ทิวะโต

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายอรุณ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงพรวิภา มุ่งเม้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ ภูมิดวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๑

เด็กหญิงวณิดา บุญมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คำทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญยัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กหญิงวรรณภา ตุลาชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๕

เด็กหญิงชนิดาภา สายตรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๖

เด็กชายชนะชัย ทองลัก
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กชายอมรเทพ บุญมาก
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กชายนราวิชญ์ คำพิมพ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๑๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปานคำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ภูหวา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กหญิงศรีรัชรีบล ไสลภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๒

เด็กหญิงอมลรดา ทองกรม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๓

เด็กหญิงบัวชมพู คงปราโมชย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๔

เด็กชายณัฐดนัย พานิชนอก
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๕

เด็กชายธีรเดช จวงแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สาพู
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๗

เด็กชายอธิราช เพราแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๘

เด็กหญิงพิจิตรา ศรีมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๒๙

เด็กหญิงขวัญจิรา หานมะโน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงปริตา ศรีอนันต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๑

เด็กหญิงปุณยาพร จำปาเงิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีอนันท์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กหญิงอลิชา พระบำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๔

เด็กหญิงฐิติมา ทาเกิด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๕

เด็กชายธัญณาธร แก้วสิมมา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กชายรักษิต อู่บุญมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๗

เด็กชายสรยุทธ เมืองแปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๘

เด็กหญิงวสุนันท์ จันทร์แสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๓๙

เด็กหญิงศิริกันยา ทองหล่อ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงอัญชลี จันทร์เรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กหญิงอรัญญา พวงมาลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๒

เด็กชายกฤษฎา โสรดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๓

เด็กชายชยธร ศรีหร่าย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กชายณัฐพล ฉัตรไทย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กชายปยะวุฒิ สีหะวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๖

เด็กหญิงจันทิมา ดวงอุปะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทร์จันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๘

เด็กหญิงเยาวภา ทศดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๔๙

เด็กหญิงศิริวิมล ธนพาล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงปรียารัตน์ จันทะคูณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๑

เด็กหญิงวาสนา พิพัฒ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๒

เด็กชายกวินทร์ ยอดประสาท
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๓

เด็กชายกิตติชัย เกตุแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๔

เด็กชายนันทพงษ์ จันทะคูณ

ั

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ จันจวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๖

นางสาวนาตยา วงภูดร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๗

นายสุวรรณ จันทร์แสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๘

นางสาวอรไท บุญมาพิลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๔๖๐/๗๗๕๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิดก

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๒ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายเดชาธร เสือราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กชายพงศกร สายสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๒

เด็กชายพัชรพล ไทยแท้
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กหญิงอุรัสยา แจ่มใส
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะนาม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๕

เด็กชายธนากร จันทร์ขวาง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๖

เด็กชายธรรมรัตน์ มาทอง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กชายณัฐพัชร์ เบ้าตุ้ม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ดวงโต
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมพันธ์ใจ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กชายธีรพงค์ รินคำ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กชายธนภัทร คอนกำลัง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เนียมเพราะ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๓

เด็กหญิงพัชรพรรณ หมอนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๔

เด็กชายนันธวัฒน์ จันทร์ดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๕

เด็กชายธันยพงค์ นวนบาง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กชายเตวิช จันทร์ดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

จันทร์อำไพ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๘

เด็กหญิงพุธรี ทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทะแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายชลดา จันทร์ขวาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๑

เด็กชายธีรพัฒน์ บาดตาสาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๒

เด็กชายอนาวิล ตู้ที
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๓

เด็กชายณัฐชนน ขันมูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กหญิงรัตนา ฝนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลึก วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทร์ชู
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์ศรีทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กหญิงรักษ์ชรินทร์ ราชเกษม

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๘๙

เด็กหญิงวรัมพร อ่างคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กชายวราเทพ ทวยทัศน์นิยม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กชายกฤษดา ผ่านสำแดง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองหน่วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๓

เด็กหญิงแพรวา จำปาทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๔

เด็กหญิงศิรัญญา ศรีแสวง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๓ / ๒๓๖
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พช ๓๔๖๐/๗๗๙๕

เด็กหญิงศรัญย์พร มีขุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๖

เด็กหญิงณิชกมล ขันตี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทากุล
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๘

เด็กหญิงวิภาโชค สีใส
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๗๙๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ กงเกียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงสุทธิสา จำปาทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ภู่มา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กหญิงปณิตา พรหมสมบูรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงนัดชา องอาจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กชายกฤษณ์ สงเคราะห์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายพิทวัส พึงดง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายอนันตชัย บุตร์จำนงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายกฤษณพงค์ แก้วมณีโชติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กหญิงวรนุช แซ่ตัง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ วังศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายศิวกร ลีตระกูล

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กชายธเนศวร จันทร์อุ่น
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงบุณญากานต์

แก้วคงยืน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๓

เด็กหญิงปาริดา สุวรรณศรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๔

เด็กหญิงมัลลิตา เดชพละ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๕

เด็กชายศิวัช มีสนุ่น
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๖

เด็กชายนิธิศ ร้ายกลับดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๗

เด็กชายปารย์พัฒน์ ปานดำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังกรณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กหญิงธัญชนก บาริศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีไพร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๑

เด็กชายวรวุฒิ แสงเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กชายนาวิน ขำยิงเกิด

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๓

เด็กชายสพลดนัย สังกรณีย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๔

เด็กชายธราเทพ ฤทธิบาล
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๕

เด็กหญิงพรรัตน์ เหล็กดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ อิมโพชน์

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กหญิงจันทวรรณ ทองสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๘

เด็กชายวีรยุทธ สร้อยนาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๒๙

เด็กชายอัครเดช สนุ่นดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๔ / ๒๓๖

้
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พช ๓๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กชายรัตนากร สนขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กหญิงชนาภา แก่นเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๒

เด็กหญิงสุรัสวดี สังกรณีย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กหญิงสุธิดา พุทธศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๔

เด็กหญิงหยาดฟา รามสีดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร พุทธศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ไกรเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๗

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีสุรีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา คำผุย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๓๙

เด็กหญิงมนต์นภา สนุ่นดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนุ่น บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายรัชชภูมิ พุทธศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๑

เด็กชายทักษดนย์ ไผ่เถือน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กชายณรงค์เดช กลางแจ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๓

เด็กหญิงนงนภัส กินขุนทด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ฝามงคล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ มีชำนาญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กหญิงนาตยา ทุมมณี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๗

เด็กหญิงสุธนี ทองรอด
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัดสรร
สมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ป

 

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๘

เด็กชายกฤติพงศ์ กิงก้าน

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กชายอนุสรณ์ พูมนต์
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเดือใต้

่

วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กชายณัฏฐกรณ์ ศรีฟา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๑

เด็กหญิงเพชรลดา คำฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๒

เด็กหญิงศิริณภา พุ่มพวง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กหญิงจิตติภัทรา ส่านสม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเดือ

่

วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กชายชัยยุทธ คำอาบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ รุ้งแวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๖

เด็กชายศิลา บุญมี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กหญิงวิภาดา หลักมิยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กหญิงศุภิสรา ภูมิรุน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๕๙

เด็กชายธันวานันท์ ล้อมนำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงพรพิมล คำเติม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๑

เด็กชายจิรภัทร์ ภูมิรุน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แจ่มเพ็ญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๓

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหว้า วัดห้วยทรายใต้  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๔

นางจิดาภา ทองวัน
๐๗/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๕

นางสมทรง แดงด้วง
๐๑/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๖

เด็กชายจักรภัทร โพธิใบแย้ม

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๗

เด็กชายธนพงศ์ เทพศิลา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กชายธเนศ กวยหลง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กชายพลสิทธิ

์

พินิจน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กชายวัชรพล เนตรอ้น

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๑

เด็กชายอนุชา ไปร่คร้าม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๒

เด็กชายอนุชิต ไปร่คร้าม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุก้อน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๔

เด็กหญิงนิภาพร พลกลาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๕

เด็กหญิงพรนภัส กันต๊ะ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน รักษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กหญิงวริศรา มีสุข
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๘

เด็กหญิงศิรัญรัตน์ เขือนแก้ว

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กหญิงเหมือนขวัญ ทองวัน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายกฤษฎา คำกฤษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กหญิงญานิศา ทุมทา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มะโนน้อม

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

จำปา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กชายทนงเพชร แดงด้วง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กชายนิธิกร ราศรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๖

เด็กชายพงศกร ปลืมบุญ

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๗

เด็กชายวายุ ทองสิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๘

เด็กชายวิทวัฒน์ ยะพา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กชายวิทวัส นาขัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายอัครเดช ทองโส

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ผุยมา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กหญิงจิราพัชร จันหน่าย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กหญิงจีรนัน คำพิมพ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา ขันธะเนตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๕

เด็กหญิงณัฐนิชา มิสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กหญิงพิชชภา จันหน่าย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๗

เด็กหญิงรัศมี จันหน่าย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อยู่ยืน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๘๙๙

เด็กหญิงอริษา วงษ์สุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงอุ้มมากร ศรีบุญเรือง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงอรนิตย์ พินิจน้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงปนัดธิดา โม้แก่น

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วเสน

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงภัทรธิดา กันใจ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงธนัชชา กันยาประสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงมินทร์พราว กะนะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงอพัชรา สมนึก

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงอารียา แก้วแจ่ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายณัฐพล ยมภักดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายก้องทิศ ไชมีแรง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กชายก้องนที ไชมีแรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ปดสังคะเน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยศรีพรม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๔

เด็กชายฤทธิเดช

์

แต้มสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๕

เด็กชายวินัย เปยนขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กชายศุภรัตน์ ปดตาสังข์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๗

เด็กหญิงชลดา เหมือนแสงศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๘

เด็กชายพุฒิพงค์ พัวระย้า

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๑๙

เด็กหญิงพัชชา ทิพย์โสต
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กชายอัครเดช ขมสันเทียะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๑

เด็กชายวีระพล เพชรฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๒

เด็กชายธนากร หอมจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กหญิงจิราพร จวบสมบัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๔

เด็กหญิงนำฝน เคนแค่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๕

เด็กหญิงกานต์ทิตา ผมงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วันทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กหญิงดอกคูณ แก้วงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กชายสรุยุทธ แทนสอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๒๙

เด็กชายรัตนะ กุลหงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงปรีดานันท์ ทรงศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กหญิงอรอุมา คงผ่อง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กชายกฤษติพงศ์ ปดตาสังข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๓

เด็กชายชาคริต โคตะมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๔

เด็กชายสิริศักดิ

์

พัวระย้า

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กชายนิมิต ค้าเจริญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๖

นางสาวไข่มุก เทียนธูป
๘/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๗

เด็กหญิงมุกรัตน์ดา เชือคำฮด

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กชายธนายุทธ ภูมิคอนสาร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๓๙

เด็กชายพีรพล แสนสุด
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ จอกน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงศรี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กหญิงภัสสร อรรคอุดม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กหญิงสุธิตา สิงห์นันท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๔

เด็กชายพีรวัส ขวัญทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๕

เด็กชายรภีภัทร ภูบุญคง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กชายชนาธิป เพ็งพูน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กชายวายุภักษ์ สมันสี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๘

เด็กชายศุภวิญช์ ส่วนเสน่ห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี ไพรศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายนวพล วรรณวิจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กหญิงพรพรรณ รัตนโสภณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๒

เด็กหญิงพิมพร รัตนโสภณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แนวบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กชายพิพันธ์ ศรีวิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กชายอนิรุทธ์ สีหาพรหม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๖

เด็กชายอรรถพร พลเยียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๗

เด็กชายอนิรุทธ์ งอชัยภูมิ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กชายผณินทร แก้วแสงทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๕๙

เด็กชายธนาทร ทองใจสด
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายมรุเดช สุดชารี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงพรพรรณษา สารสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๒

เด็กหญิงนำอิง วิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ มุ่งพูนกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๔

เด็กหญิงชนาภา เปไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๕

เด็กหญิงจิราพร ซ่อนพุททรา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ บรรจบ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๗

เด็กหญิงทิมาพร ชาริดา
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๘

เด็กหญิงแพรวา ทองเกลียว
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๖๙

เด็กหญิงอรพินท์ มงคลกิจเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายวัชราวุฒิ ผึงไธสง

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เรียงสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๒

เด็กหญิงเกสรา มีเพียร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๓

เด็กหญิงมณฑิตา แสงเงิน
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๔

เด็กชายธณธร ลาดสุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๕

เด็กชายวรรธนะ นาเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๖

เด็กชายสุธานนท์ คุ้มสิงสัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๗

เด็กชายสุริยะ ไชยสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๘

เด็กชายยุทธการ งามดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๗๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

วิจิตรขจี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กชายภานุพงศ์ หลันจันทึก

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๑

เด็กชายวีรากร ฟกแฟง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ พิไลพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๓

เด็กหญิงสันติตา พวงศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๔

เด็กหญิงมณฑิตา มีเค้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๕

เด็กหญิงธัญทิพ กลันเชือ

่ ้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๖

เด็กหญิงชฏาพร อุตส่า
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๗

เด็กหญิงรัตติกาล ทองเสาร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๘

เด็กหญิงกรชวัล แก้วปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๘๙

เด็กหญิงอารดา เปไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายทวีพล ปุยละเทิม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๑

เด็กชายศุภณัฐ เหมือดขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๒

เด็กชายธนภัทร ทวีวัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๓

เด็กชายปรัชญา ผัดผล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๔

เด็กชายคณาธิป อุดรเสถียร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วัดเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๖

เด็กชายธนสิน ทองด้วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๗

นายกิตติพงศ์ จิตรนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๘

นายพีระพงษ์ แจ้งอรุณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๗๙๙๙

นายทศพล มายา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๐
นางสาวอภิญญา สีดาคำ

๓๐/๐๕/๒๔๘๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๑
นางสาวเรืองลดา บุญเปยม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๒
นายนิติธร ตะกรุดเทียง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๓
นายสิทธิกร ปรังแดง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๔
นายคมสันต์ จอมคำสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๕
นางสาววราภรณ์ แสงทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๖
นายณัฐวุฒิ แฝงวัด

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๗
นายธนาภรณ์ ประสมสิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๘
นายภูวดล คำวันสา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๐๙
นายณรงค์ มะเห

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๐
นายอานนท์ วงษ์อักษร

๓๐/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๑
นายไตรวิช จิตแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๒
นางสาวอชิมา ยิมพังเทียม

้ ่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๓
นายธีรภัทธ์ ภูเวียงงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๔
นายพาทิศ แน่นอุดร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๕
นางสาวสุรัตน์ คำดอกไม้

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๖
นายภาคภูมิเพชร มรรคสัมพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๗
นางสาวมินตรา ศสีวรรณา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๘
นางสาวศศิประภา ลงคนชม

๑๓/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๑๙
นายณัฐทิวา สุนารัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๐
นายภาณุพงศ์ บุญดก

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๑
นางสาวอัญชิสา เขมันกสิการณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๒
นายวายุ อ่อนศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๓
นายพิทักษ์ ภูษา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๔
นางสาวชบาไพร เกตุขุนทด

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๕
นางสาวกฤติมมา พันตรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๖
นางสาวสุภาวันต์ เปลืองทุกข์

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๗
นางสาวณัฎฐนิชา มนกุกา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๘
นางสาวอภิญญา น้อยเนารัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๒๙
นางสาวธิดา บุญลือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๐
นางสาวประภัสสร พลคุ้ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๑
นางสาวจันทร์สุดา น้อยเนารัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๒
นางสาววรรณนิสา กรุณา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๓
นางสาวชมพูนุท ใยบัว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๔
นางสาวนฤมล คำษาวงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๕
นางสาวกมลรัตน์ ปนโต

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๖
นางสาวกนกวรรณ ตะพานทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๗
นางสาวสุพรรณี บุญเกิด

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๘
นางสาวกนกกร ขอห้อมกลาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๓๙
นางสาวกัลยกร แตงอ่อน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๐
นางสาวสุกัญญา บุญสนอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๑
นางสาวนิตยา ปญญา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๒
นางสาวรัตติยาภรณ์ แดงศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๓
นางสาวพัชรี แก้วเมือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๔
นางสาวสุติตตรา ศรีทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๕
นางสาวขวัญจิรา บุญเส็ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๖
นางสาวอาริสา นามปญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๗
นางสาวปณณพร นามไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๘
นางสาวขวั ญจิรา บัวชุมเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๔๙
นางสาวสุรีรัตน์ พวงเอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๐
นางสาวณัฐพร รัตนโสภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๑
นางสาวแพรวพรรณ ประดับศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๒
นางสาวนิพาวรรณ รอดชัยภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๓
นางสาวกัญญาภัค น้อยเจริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๔
นางสาววาสนา ก้อนคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๕
นางสาวจิดาภา ฝาทองใส

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๖
นางสาวศิริประภา นาเวียง

๒๘/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๗
นางสาววิไลวรรณ ทองไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๘
นางสาวกัลยาณี ขาวโต

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๕๙
นางสาววันชพร คำพระยา

๑๕/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๐
นายศักดิดา

์

ลุณวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๑
นายสุริยา มาเยาะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๒
นายวัชรพงษ์ ไชยคำภา

๑๗/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๓
นายสุรพล กล้วยดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๔
นายอนุชิต ประกอบกิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๕
นายธีรพงษ์ กองทา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๖
นายพิเชษฐ ดาวเรือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๗
นายอรรถชัย จารุรัตนวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๘
นายสถาพร คำผุย

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๖๙
นายณัฐวุฒิ ไชยนะรา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๐
นายวัชระพงษ์ รวยสันเทียะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๑
นายชาคริช สิงไพร

๐๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๒
นายกฤตการ วาจารัตน์

๑๗/๐๔/๒๔๘๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๓
นายธัชพล เสนาฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๔
นายธันวา บัวรอย

๒๐/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๕
นายรุ่งรวิน ปนสุวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๖
นางสาวขวัญภิรมย์ นิลผาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๗
นางสาวรัตนา รักษาศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๘
นางสาวจุฑามาศ เฉิดวิจิตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๗๙
นายจรูญ สายวัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๐
นายเมธิศ นามไธสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๑
นางสาวบุญสิตา ปกสา

๐๙/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๒
นายเอกรัตน์ โชคลาภ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๓
นางสาวชรินทร์ธร ไชยเสนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๔
นางสาวเจนจิรา หินโม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๕
นางสาวนำฝน ผ่อนกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๖
นางสาวอริสา บุญมาทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๗
นายภาณุพงศ์ วงศ์มณี

๒๓/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๘
นางสาวอารีรัตน์ เสงียสทรัพย์

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๘๙
นางสาวจารุวรรณ แก้วละมูล

๒๙/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๐
นางสาวจามจุรี คำโน

๐๖/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๑
นางสาวศิริรัตน์ แสงสง่า

๓๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๒
นางสาวอริศรา โหติง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๓
นางสาวสุพัตรา โชมขุนทด

๐๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๔
นายศรัณย์ ธรรมสังวาลย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๕
นางสาวปยฉัตร ชัยพา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๖
นางสาวปยนุช ชัยพา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๗
นายอรรถพล ไกรประทุม

๒๑/๐๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ

สว่างสามัคคี  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงชนิตา สีชมพู

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายเอกภพ เหมือนช้าง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กชายจตุพงษ์ สารวรรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายนาวิน โสสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงรัตฏิญาภรณ์

ยอดทัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กชายวโรดม ตะใบนาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา คัดเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายอนุศิษฎ์ ชุ่มเกษม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กชายทศวรรษ ใจบาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กชายชนสรณ์ เกตุสาคร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยาสาไชย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ภู่มาก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายอมรเทพ เฉลิมศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ เถือนโยธา

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๒

นายณัฐภัทร อุ่นสนิท
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๓

นางสาวนันทรัตน์ บุมี
๐๕/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๔

นางสาวเรียม ดำมา
๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๕

เด็กหญิงเปรมศิริ ศรีพระจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๖

เด็กชายกฤษณะ สินเพียง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ กลัดปอม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๘

เด็กหญิงวริศรา อินทูล
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๑๙

เด็กหญิงธนพร บุญมีสุโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงกัลยาณี ทาทุม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๑

เด็กชายธนิศร เกตุแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๒

เด็กหญิงธิพย์ติญา ปองท้าว
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา กึนสี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๔

เด็กหญิงสุรภัทร พักใส
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๕

เด็กชายอรรถพล ประชาบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๖

เด็กชายอภิษฎา ไขคำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๗

เด็กชายสุทธิวา แก้วอุตส่าห์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๘

เด็กชายปุณยวัจน์ แก้วเจียมวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๒๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ มาญาติ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ เพชรมีดี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๑

เด็กหญิงปรัชญา ภูติยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ลาคำ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๓

เด็กชายอธิปไตย พิมพกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๔

เด็กหญิงเนตรดาว บ้านสระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๕

เด็กชายธีรดล ใจลิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๖

เด็กหญิงรุ่งรัศมี ธรรมพิสุทธิกุล

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ จินตอนันต์โชติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๘

เด็กหญิงอภิญญา อำยิม

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๓๙

เด็กชายวรวุฒิ ขุนหีต
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กชายศุภณัฐ ดีนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๑

เด็กชายชิศณุพงศ์ บุตรนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๓

เด็กหญิงรุจิรา วิสภักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๔

เด็กหญิงชลนิภา ดาบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๓ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๕

เด็กหญิงพรรษนันท์ นามพิจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ยอดเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๗

เด็กหญิงสุทัชชา เสือคะนอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๘

เด็กหญิงสุธิมนต์ แก้วไขแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๔๙

เด็กชายศักดินนท์ สำราญสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงนันทพร สอนเผาะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๑

เด็กชายปญญาวงค์ ปญญาวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๒

เด็กชายสุธี เกิดใหม่
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๓

เด็กชายพีรพล วะยาคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๔

เด็กหญิงพัชรพร สิริพานิชทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๕

เด็กชายสุรพล คำศิลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๖

เด็กหญิงชนิดาภา ข้องคาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๗

เด็กหญิงกิตนันท์ จิตจักร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๘

เด็กหญิงไอยวริน ภวิตรารัตนศิริ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๕๙

เด็กหญิงภัทราวดี หามา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กหญิงกชพร กวยทองเปลว

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๑

เด็กหญิงคุณัญญา โสมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๒

เด็กหญิงธันยพร พูลสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๓

เด็กหญิงจิดาภา แซ่เอ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๔

เด็กหญิงธนธรณ์ สังข์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๕

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๖

เด็กชายธนพนธ์ แก้วก่อง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๗

เด็กชายสุวิทย์ ล้อมแพน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๘

เด็กชายสหรัฐ พรมชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กหญิงประกายดาว ศรีมะนาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายจักรี วรบุตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๑

เด็กชายธราเทพ บุญมีสุโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญพรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๓

เด็กชายอิทธิพล คำมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา มารอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๕

เด็กหญิงกรณิศ แก้วจร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๖

เด็กหญิงธัญชนก วัฒนศัพท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๗

เด็กหญิงศิริญญากร ทองแบบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๘

เด็กชายคฑาหัสต์ เชือในเขา

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๗๙

เด็กหญิงสุชาดา สู่หญ้านาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กหญิงทิพรส พิมพ์ศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไวทะยะจันดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๒

เด็กชายจารุวิทย์ ท้าวเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๓

เด็กชายไชยอนันต์ จันทะนันท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๔

เด็กหญิงจุฑามาส พุทธชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๕

นายยศกร ประวะเสนัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ชัยชนะวงศา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๗

นางนวลจันทร์ บุญทัง

่

๑๒/๑๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๘

นางสาวสิริลักษณ์ บุญศิริวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๘๙

นายชาญชัย โภคาภิวัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๑๒

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๐
นางสาวสายพิณ น่วมโต

๒๗/๐๕/๒๕๑๖

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๑

นางกาหลง ขาวกลิบ
๐๗/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๒

นางสาววิภา กองเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๓

นางสาวเกวรินทร์ กลินหวาน

่

๒๗/๑๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๔

นางสาวกรวิการ์ คะเชนรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๕

นางสาวสายฝน วรรณพิรุณ
๒๑/๐๘/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๖

นายจอมพล ลาดใต้
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๗

นายเกียรติศักดิ

์

ตันเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๘

นางสาวรัชธิดา คำหาญ
๒๒/๐๘/๒๕๒๗

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๑๙๙

นางสาวอ้อมจิตร ก้านขุดทด

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๐
นางสาวพจนีย์ อินธูป

๑๘/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๑
นางสาวนพรัตน์ พรมศรี

๐๔/๐๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๒
นายทองพุทธ ทองแทน

๒๘/๐๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๓
นายอานท์ พิมเสนาะ

๑๘/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๔
นายนภดล มโหธร

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๕
นางสาวชลลดา คำอยู่

๐๒/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๖
นางสาวศิริพร แก้วนิน

๑๒/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๗
นางสาวจันทร์จิรา ปนห้าว

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๘
นางสาวสุพัตรา อระพิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๐๙
นางสาวชลธิชา สนิทผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๐
นางสาวรัตนาภรณ์ คงอยู่ที

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๑

นางสาวเวณิการ ไพรสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๒

นางสาวกมลวรรณ มุ่งซ้อนกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๓

นางสาวนฤมล นิลกระจ่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๔ นายสกายเพชร ทองโหม่ง ๐๓/๐๓/๒๕๔๔ กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๕ นางสาวสุภาพร พรหมเอาะ ๑๓/๐๘/๒๕๔๔ กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๖ นายอภิวัฒน์ เจริญเกษ ๒๕/๐๙/๒๕๔๔ กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๗ นายหนุ่ม เข็มทอง ๐๓/๑๒/๒๕๔๔ กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๘ นางสาววจี ทิพสัพพา ๑๕/๐๑/๒๕๔๕ กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

พช ๓๔๖๐/๘๒๑๙ นางสาวพรทิพย์ ภูจอมจิตร ๑๑/๐๑/๒๕๔๖ กศน.อำเภอบึงสามพัน โคกตายอ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓๖ / ๒๓๖

้
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