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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๒,๐๒๐ คน ขาดสอบ ๓,๐๕๒ คน คงสอบ ๘,๙๖๘ คน สอบได้ ๔,๔๙๙ คน สอบตก ๔,๔๖๙ คน (๕๐.๑๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นายประเสริฐ วงค์ปาณะศิลป ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๒
นายสว่าง จันทร์ทัด ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๓
นายวิรัช รัตนวรจินดา ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๔
นายธำรงค์ สาคร ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๕
นายเสกสรร วังหิน ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๖
นายประยุทธ์ กลัดเนินกุ่ม ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๗
นายชัยณรงค์ อินทร์ศรี ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๘
นายการะเวก หอมจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๐๙
นายศรศักดิ

์

ทิพย์แก้ว ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๐
นายสิริชัย ไกรเพชร ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๑
นายอัมพร อินตา ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๒
นายสราวุธ ปนรอบรู้ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๓
นายดา พรมวัง ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๔
นายปยะ ชีวิลัย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๕
นายโกสินทร์ แสงสว่าง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๖
นายวีรภัทร ชาติเสรี ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นายมานนท์ ครุธแก้ว ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นายมนัส จูเทียง

่

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นายอเนก พูนยอด ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๐
นายสมหมาย เรืองโรจน์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๑
นายสุวิน พุดสีทอง ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๒
นายเดชณรงค์ น้องสีลา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๓
นายเขมารัฐ ผิวคำ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๔
นายภิญโญ ตาปราบ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๑๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๕
นายอรรถพล จันระวังยศ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๖
นายชัชวาล โสติธรรม ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๗
นายนพพงษ์ นิลสาย ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๘
นายสุริยันต์ ตาศรี ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๒๙
นายพงษ์พันธ์ จันละมุด ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๐
นายวันชนะ ตองอ่อน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๑
นายวัชรา วรยศ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๒
นายณัฐกร คำกลิน

่

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๓
นายฉัตรชัย บุญยอด ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๔
นายพลพรต ช่างทอง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๕
นายสุรชัย สุพะวงษ์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๖
นายไพฑูรย์ เขียวนำเพขร ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๗
นายกฤษดา นามา ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๘
นายพงศกร มีสินทรัพย์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๓๙
นางสาวนำอ้อย แสงจันทร์ศรี ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๐
นางสาวอ้อย วงษ์ธานี ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๑
นางสาวนงนุช พรมแก้ว ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๒
นางสาวปติพร วัฒนรัตน์ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๓
นางสาวทิพวัลย์ เปยดี ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๔
นางสาวอนงค์นาถ สุขโพรง ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๕
นางสาวพิมพ์พา สิริจันทร์โท ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๖
นางสาวเบญจมาศ ทับทิมน้อย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๗
นางสาวสิริลักษ์ แก้มโสตร ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๘
นางสาวสุดิสา ศรีบุญสม ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๔๙
นางสาวหนูเปลียน

่

โหราฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๐
นางสาวอินทิรา อรัญโชติ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๑
นางสาวชลดา ผลพืชน์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๒
นางสาวนัตยา สังเกต ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวณัฐกานต์ โพธิพัฒนชัย

์

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๔
นางสาวจารุณี จารุสิงขร ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงภัทริน สร้อยมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงอรัญญา สายชมดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ แถวปลิว

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงรินลณี วรรณา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายกิตติพงษ์ รอดวิจิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยิมบุญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายจุลจักร จำปาด่วน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงฑิตยา เพียแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงณัฐชา บุ้งจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธนากร เพ็งสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงนันทิตา โวหาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงนิตยา บัวทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงนิตรา ทาบุตตะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงนำมนต์ โนนแวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงวณีรักษ์ บำรุงราษฎร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา โสภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงภัทชริตา ชูเชย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายสุณัฐ

นิลรัตน ณ อยุธยา ๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงแจ่มนภา จำนงค์บุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายเจนณรงค์ แลนาค

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๕
นางสาวรัชนีกร เกษามูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๖
นางสาวปวิชญา พรหมา

๒๖/๒/๒๕๒๘
โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงนิภาพร สังข์ที

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงวริศรา โฉมช่วย

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงอนงค์ มาปราบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงวิชุดา ยงอินติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา แรรุน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายชัยภัทร สริมงคล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

รูปขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายนครินทร์ นาคประเสริฐ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงนัทชา วันดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงบุศราคัม กิงภูเขา

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงปนัดดา ข่วงทิพย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงปนัดดา ลากา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพรมุนี สุพรรณรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายมงคล กุลพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรณวริณ สิงหนารถ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายวันเฉลิม อินบัวทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสิรีธร บุญเกิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายอภิรักษ์ คำสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงอรทัย พุกกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงอรัญญา คอนสาร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงธาริกา ทองโคตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงภัทรวดี หอมสมบัติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิรินาฎ หอมสมบัติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงสุวิชาดา วิริโย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายฐิติพงค์ สารธิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงนิลาวัลย์ มิงขวัญ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายศุภวิชญ์ คำศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงกชกร อินทร์จันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงชลธิชา รักภู่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ กองสังข์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายณัฐวุธ ทุมโยมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงวรญา คำศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

กิงไทร

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

สีหาวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายเมธี กองมูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงเยาวพา กุลประจวบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายโกวิท แก้วภิรมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายปราบดา แช่มเย็น
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายพีรภัทร ช่างเพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงรัชนีกร คำนาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายอนันต์ มีกำลัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ควรสมบัติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงตรีทิพย์ ดวงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายปวิช สายบัว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงพรรณภัค สำรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงรติพร กองพิม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ชัยโยแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงศริยา บุญเกิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปาละวัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงอลิสา กองพรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายกฤษดา ตันทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงณัฐมน กระรินตา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายพีรพันธ์ ลาลู้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงจริญา นวลเกตุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายฉายฉาน เสาธง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญสวน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงภคพร กันพรมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงสุรีย์พร ด่านนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๓๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อาคม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงธนพร อ่งพัว

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายพรวิชัย ปนปน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายสิทธิกานต์ สารภี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดศรีชมภู  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงกมลวรรณ์ สารสิงห์ทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงชนิดา กองกิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายปรเมษฐ์ จิตต์มันการ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายพิริยะ สาคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงวรางคณา เลิศแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงวาสิตา โชคนิมิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายสุทัศน์ แสงเทียน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายสุเมธ จันทรา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายฉัตรกาญจน์ ฆ้องชัยลิต

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายทวีสิน จู้สุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายธนดล หาญคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายธนัชชา สารภี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงนารี ทาสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายรัชพล ชาอุ่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กชายรัฐนันท์ ศรีสอนกาฬ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายรุจ จันมุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายสุที ใหมม่วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ อำนุช
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เอือพิทักษ์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายนรากรณ์ ทองอินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงนิลิน จักแพง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงพัชราพร คำพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงภรภัทร อ่อนเกตุ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงภัคนันท์ แก้วฝายนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงกาญจนา แก่นจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ยาโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงนาขวัญ เขม้นเขตวิท

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงวันวิษา สุขเนตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงกันสุดา ในจิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายฐาปกร อินทร์พินิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายณัฐพล มากร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญลือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงณัฐชา พรหมลัทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงปริศนา เดชรัมย์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงมุกดาวรรณ พูนเกิด

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายฤทธิชัย เมืองแมน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายฤทธิเดช เมืองแมน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายวงถาวร กัลยา ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายวรพล บุญเชิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายวรวิช กุลโฮง
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงวารุณีย์ บัวทอง ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ลาแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงสุนันทา เสาผา
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายอดิสร สิทธิ
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายอนุชา พันเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงอุมากร อินทร์สา
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายสมเดช จันทร์แสง

๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายสุวิทย์ พูนเกิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงธันยพร ชัยแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายกวินท์ ขวัญจอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อยู่โพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงนำอิง พรหมลัทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ คำคูณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายภูริ ทับสิงห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ร้ายกลับดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงวิภาวดี โสนะโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายวุฒภัทร สุกสัก

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายเจษฎาพร จิตรจำนงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมอยาสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

นายอ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงนันธิดา สมศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วภิรมณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายวัชรากร ทับมีบุญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายวีรภัทร เอียมมาก

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายศรัณย์ภัค ชิวเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายเจษฏา พรหมลัทธิ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ มันทอง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายกลวัชร มีเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงชนิกานต์ มันทอง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงฌิชมน อยู่โพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายถิรเจตน์ จันทร์ผ่อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี ทองลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายภูริพัทธ์ จันทร์งาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ แท่งแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายวชิรญาณ์ ขุนยศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ แคนำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายพีรพล เกิดไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองปลิว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงพิมผกา คำทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายมอเช่ วงศ์ดารา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงวรรณรดา เคลือศิลป
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยศิริ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงธนัชชา วงชนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงรัชนีพร ก้อนทองมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายธีรเดช ผิวยะกา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงละอองทิพย์ เมืองเป

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงวิไลภรณ์ กองแกม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายธวัชชัย บัวศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงกรรณิกา ขวัญยืน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายจิรพัฒน์ มูลทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ประจำนาก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หล้าม่วง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายณัฐพล สอนวดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายถุงเงิน มีเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายธนพงษ์ ทองกลึง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทองกลึง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายนรินทร์ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงประภารัตน์ กัลยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงพิยดา สารผล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายวสุพล แก้วเนตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงวิกานดา ศรียศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายเพชรทิวา มะยี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายนธวัฒร์ สาดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายมนุเชษฐ์ ปนทองสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายศราวุฒิ ต้นศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงเจษฎาพร คงเหลียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายเอกลักษณ์ เปล่งภู่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ไข่หงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองตัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายสุธี หลวงสา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายอมรเทพ มีเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายนนทกร จันอยู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงนันทกานต์ สุวรรณพจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงสุชานาถ ใหมบัวเขียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ทองอินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ เพชรน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงจันทร์ญาทร เมฆศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงนลินนิภา ผาทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายนวพล แพงศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงบงกช ซากกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงปรียานันท์ แววดอน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงปารวี แววดอน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายพิชิตพงษ์ กองผ่าน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายวานิช น่วมปาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงศิรประภา เหล็กเลย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๑๓๐

้
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พช ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุนิศา บุญสุริยวงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงสุรภา แก้วเจิม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงสุวิมล สุวรรณพจน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายอาทิตย์ อุ่นกาเย็น
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงคันธรส บุญสายยัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายคเชนทร์ สระศรีสม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายดนัย รู้จริง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงธานุมาศ จันเมฆ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายธีรพัฒน์ หาวิจี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายปกรณ์ อินทร์สูง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงปวีณา เพชรดำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงภิญญดา ไหวพรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงรัญชิดา ยาสมุทร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงวรัญญา แก้วคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงวราภร เฉลาภักดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายศรายุทธ บัวทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายสนธยา อภัยนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงสุนิสา ทรทึก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เพียราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงอริษา วุฒิยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายวรากร ศรีจริยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์เพ็ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายอภิวิชญ์ แสงโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงภาสินี มาสีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ แว่นแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงอนุธิดา อินทชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงอัญชลี สาระทะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายเกียรติภูมิ อัมพรพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ ทองตัด
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายโกวิทย์ ปองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงอภิสรา เรืองโรจน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวารินทร์ บัวศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงวิภารัตน์ ก้อนตุ้ย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายสวพล โทนมี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงแพรพลอย พัศดร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายวายุ ชมเมฆ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา เพิมเทวา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายกิตติทัต วรเกตุ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มกิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปุณยนุช ชัยวงค์ฝน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ขอตาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แผงดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายจตุพร โต๊ะทราย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายญาณวุฒิ ตาคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายพรรพระษา เพียนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายเนตรนภา ยาคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายลัดดาวัลย์ นะเรืองรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายปองปรีดา ยาวิทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายประเสริฐ ศรีคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายตะวัน ศรีเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายกิจสมบูรณ์ นิลขาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๒

นางรุ่งฤทัย พิมพ์สิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวังโค้ง โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงปณิดา บุญสวน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงศรินญา อุตยันต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายอนุสรณ์ ไกรกาจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงอรัญญา บุญขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงเปมิกา สัมมะจารินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงฐิติญา สร้อยมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงณัฎฐนิชย์ เหมศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงนนทวรรณ สังข์ประเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงวรัญญา พระนคร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงศิริโสภา ทองกัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายสิทธิลักษณ์ ดีธรรมมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายอัษฎาวุธ เมืองแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๕

นางอุบลรักษ์ ราชบุญคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ แดงแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายคมกฤช พิมพูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายชานนท์ กิจติยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายณัฐกร ทองไทย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สังข์ชวนไพร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธีรเดช ใหม่นาเพียง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงปยนุช ร่วมธรรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ ดวงดาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายภัทรพล กู้ศิริ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงวิลาสินี พันธ์น้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงสิริภรณ์ ชาวใต้
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงอรนุช สุขจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ยอดอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายเพชรบูรพา แผลงมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายชิตพล สิงห์ประสาท

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายเจริญ ทองอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ปนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงชนิดา จันดวงตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงชลนิษา เขือนทา

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงพิชชาพร ช่างทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงพิชชาภา ช่างทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงนิชาภัทร อินทวาส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร โคตตะคุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงกิตติยาพร ทองอ่อน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกุด วัดระวิง  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายชินวัตร ขลางลำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงช่อชมพู ทาสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายณัฐพล สิงห์รักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงชลธิชา กัณหาชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงนัชฎาวรรณ แก่นไทย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายปรวิทย์ มูลศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงบุษบา ปดทุมมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายวรเวช ปนนาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายเจตริน ทีน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ทอนสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ พักวัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงพรรษมน มณีวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายรวินันท์ สุทาศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงกรวรรณ มากำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงอังคณา สมใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงศรัญญา พาคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายสหพล ล่าพวง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงกรกมล โคดคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เปยมพาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ภูจอมฃำ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงผกาสินี อ่องยิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงพรณภา เพียรเกิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายพูลศักดิ

์

จันทร์จวง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงมนิตา ม่วงเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงรัชนีกร คงขาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายราเชนทร์ ศรีแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงวรรณเกษร บุ้งเจาะบาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายอภินัทธ์ ศิลกุล
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงอรพรรณ วุธนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายธัชนนท์ วาจาดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงธิมาพร นาคสีสุก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงประภาศิริ สีโพด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายวรพล เนียมหมืนไวย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายอนุภาพ สิงห์เวิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายอรรถมาตร อ่อนทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงอารีญา บุญมาก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์นุช

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงณัฐวรา สุขณรินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายธีระภัทร บุญเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายวรเชษฐ์ สาธุชาติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๑
นายศราวุธ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๒
นายบดินทร์ สำเร็จดี

๒๓/๗/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายวรวุฒิ จันทะคูณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงชลธิชา แบกบุญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา จิตวัฒนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี บุญมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ขวัญเกตุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายวรวุฒิ เหมือนเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงศิระสิทธิ

์

โอฐธนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงสมปอง ทองเกาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ทองอยู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงชลทิชา มาสอน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายณัฐพล ทรงบาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงทิญาดา เสือเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายนวพล ภักดีสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงนิตยา ภักดีสอน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงพนิดา ทองเกาะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๑๙ เด็กหญิงพรกนกวรรณ
ตาลต้น

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงมินตรา วัฒนะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงลลิตา ยาชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายลัทธพล พิมมะทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายวิรัตน์ สุขราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงสงกรานต์ การินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีจันทะนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงอุษา นกก่าน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงเปรมสินี นวลไม้หอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงกาญจนาพร ก้อนพรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงกานดา พรมเวียง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงพัชรินญ์ ชนะมาร

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงสริตา สวนหอม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายสิทธิชัย ล่อพิมพ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ พุทธิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๔

นางสาวกิติยาภรณ์ บูรณะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๕

นายจารุกิตต์ ช่างเกวียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๖

นางสาวชลดา ผิวขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๗

นายธนบูรณ์ กุนนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๘

นางสาวมุจลินท์ ก้อนคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๓๙

นางสาววนิดา มันคง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๐
นายวิริยะ วงศ์มานิตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๑

นางสาวสุวิษา กาเบ้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๒

นายหัสวรรษ โทผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๓

นายอดิศร จันทร์อ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๔

นางสาวอังศิมา แก้วฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๕

นางสาวอาทิตยา วรเกตุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๖

นายเฐียรณรงค์ ทองสังข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๗

นางดวงพร แก้วยม
๑๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๘

นางสิริมา แสนสาระดี
๑๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๔๙

นางสาวรัชนี เมืองคุณอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๐
นางสาวเยาว์ยุพา ยอดคำ

๑๕/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๑

นางสาวพิกุล แก้วทำ
๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๒

นางสุวรรณี มาดี
๒๐/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๓

นางสาวรัตนาภรณ์ มานิตย์
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๔

นางสาวสุพัตรา พรมชา
๐๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๕

นางสาวชลลดา เฉลยจรรยา
๑๙/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๖

นางสาวนันยะนา ทานคำ
๐๓/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๗

นางสาวกฤษณี เนือไม้

้

๑๑/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๘

นางวะ แซ่เถา
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๕๙

นางสาวอรวรรณ อินทร์วิเชียร
๓๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๐
นายวินัย สิทธิใจ

๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๑

นายวันชัย บุญเหลือ
๐๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๒

นางสาวกิงกาญจน์

่

เฮาปาน
๑๒/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๓

นางสาวสิรินทรา เสาดี
๐๔/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๔

นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง
๒๘/๐๙/๒๕๒๗ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวปนัดดา สิงห์เส

๑๗/๑๑/๒๕๓๒ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๖

นายสุพล มนตรี
๑๒/๐๙/๒๕๐๑ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงธัญชนก เงินศรีสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงสุธิดา จิแมน
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงสุภัสสร รบชนะชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๐
นายกวินพัฒน์ แก้วแพ่ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๑

นางสาวกัญญารัตน์ ขุนหีต
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๒

นายกัญญารัตน์ วันเนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาวขวัญชนก ยศถา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๔

นางสาวนภาพร คีรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๕
นางสาวปญญ์ชนิตา มาถึง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๖

นางสาวสุจิตรา สมเผดิม
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๗

นางสาวสุภารดี กีจง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๘

นายสุรศักดิ

์

เคนชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๗๙

นางสาวหทัยรัตน์ แสงดาว
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงเพชรรินทร์ พ่วงพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงกชกร ราชมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงกชพรรณ ตุลสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา มาแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สว่างภักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินทรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายกิตติพศ พัวพวง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงกุลปริยา มาสาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายก้องภพ แซ่สง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายจรัลชัย แซ่ว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงจามรี แสนใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงจารุวิทย์ ชาอุ่น
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ขันทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ธงชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงชญาดา ชนะบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายณัฐพล สิทธิจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงณิชากร คัญทัพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงณิชากร คำเต่ย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ คำเต่ย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงทยิดา เศรษฐพงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่ปอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงธนรัตน์ ทองวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงธิดาดอย แซ่สง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงปภานัน บุญกำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงปวีณา ชัยบุโฮม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายปาณะพงษ์ ช้างกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปาณิศา บุบผา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปยะฉัตร จันทร์นุช

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงพชรภร หอมจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงพรชนก จันทร์ปุย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายพรบนภัทร์ คำพา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงพลอยปรียา พันอะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๒ เด็กหญิงพลอยไพฑูรย์
หอมจันทน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงพัชรพร บัวเกตุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงพัชริดา วรรณะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี สวนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายพัฒน์ภูณัชญ์ อ่อนวัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงพันธกานต์ กลีบบัวทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปานนิล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เขียวประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายพุทธิพงศ์ จันตัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงพุธิตา แก้ววนะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายภัทรกร สุขประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภักดีกิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงภัทรวดี ฮาดวิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายภูมิชัย ธุวะคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายภูมิภัทร สีหาราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงภูริชญา เนาว์แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายมณฑล วงศ์ทับเบิก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงมนปริยาพร กลินแดง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงมลฑกาญจ์ บุญประสพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงมลฤดี แซ่สง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงมุกธิดา จันที
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายรชต หาระสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงรัชรินทร์ คำหม่อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ ภูคันทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงรุจิรา ดีพิมาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงลภัสรดา ท้าวพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงลลนา นันทกรพิทักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงลักษมน คิมหัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงลักษิกา แสนสกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงลัทธพร แซ่หลอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายวงศธร สีดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงวนัชพร แก้วระดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายวรพต บุญเรือน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุยะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงวริยา พรมท่อน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายวรเมธ เรืองน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายวัชรชัย นูเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงวัชรากร เชือตระกูล

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา หอมตา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงศรัญญา มหุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายศักดิภัทร เสนายอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ นกคุ้ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงศิวารินทร์ วิชิตนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงศุภาสินี แซ่ลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายสรยุทธ บุญมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงสวรรยา เครือสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายสหภาพ โสภาพงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์โท

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายสิริเชษฐ์ บุญประคอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสุภาวินี ภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงสุภิชญา พวงบุบผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายสุเมธ ทาเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงสโรชา ผ่องจันดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายอติชาติ ผิวทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายอภิวิชญ์ คำวิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริไพศาลประเสริฐ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงอมราพร ปนศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายอริยะ นาคาพจน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงอักษราภัค วังรังกา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงอัชฌาลัย ศัพท์พันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายอานนท์ แซ่หลอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงอารียา สตีเฟน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายเจษนภัส พัวปอง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายเทพวัฒน์ หนูวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายเนติพงษ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงโยษิตา ตาจันทะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายกรวินทร์ แซ่จาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายกรินทร์ กิแมน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายกฤษสยาม พึงเสือ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา ชะนะแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อาจหาญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายณปวร แก้วโชติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงณัชชา แผ่สุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกษามูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายณัฐพุฒิพัฒน์ ปทมอัศรินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงณัฐริกา อุดศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงทิภนาถ วรรธนะศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายธนทัต บัวพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงพิณแพรวา ผลจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายพีรภพ แสงลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายภาณุพงค์ ก้อนคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายศุภราช คำด้วง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงสิรินภา เชือบุญมี

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายกรกฤษ จงธรรม์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ แซ่หลอ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงชมพูนุช คำพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายฐาปกรณ์ ทองงามขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายณัฐดา สระทองอยู่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐวัตร คำมัน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ ขวัญตัว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ นวลใจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลาคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงเมธาวดี สมานพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายธนบดี จงหาญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงนพรัตน์ เถือนวิไล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายยุทธศิลป ตะนุมาตย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายรรรรร จันโท

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา พานทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๑

นายกิตติศักดิ

์

ทองสา
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๒

นางธนวรรณ ทองหล่อ
๑๔/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๓

นางสาวธนาภรณ์ เอียมกาย

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๔

นางผกาทิพย์ สร้อยสาย
๑๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงกรกนก แก้วคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายคณิศร บุญโส
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญเผย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ นรสีหา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พลยศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายปธานิน แสงมณี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายพลกันต์ วันชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำชู
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงภิรญา กีรติเมธาวุฒิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงมาริษา โยธาจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงวรดา มาจุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายศุภกร สมทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงสิรินธร อุดมศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงอรพินทร์ ทองอ่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงอรไท เพชรนันท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ชาวดร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงเบญจพร จันทร์โท
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงเพชรลดา ทองอิม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายเอกลักษณ์ คำสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายไพวัลย์ โสมสุพรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงกนกพร นันทะกรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงจีราพร โฉมอุดม
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงณวภรณ์ นิมมานะ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิลิบ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงดวงหทัย คำภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์มา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงธนัญญา ใจชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงธัชพรรณ บางขาว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีบุญเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายปฐวี จีกัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงประพิชญา ผ่านผิว
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงปยาภรณ์ สีสิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงปุณฑริกา ริมนก
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงมัณฑิตา กุลแอะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ บุญธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ฉลวย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงอุษา ชูทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๒

นางสาวสุภาวรรณ จันพินิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๓

นายอรทัย ลาดทา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๔

นายพรจิตร นามแดง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๕

นายภัทรพร พลังสันติกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๖

นางสาวกนกพร หนูสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๗

นางสาวดาวลดา สงวนวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๘

นางสาวสุกัญญา จันทร์ขาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายจักรินทร์ โครมคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงจันทร์นิภา คำอ้าย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงจารุจันทร์ แก้วประสงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงจินตนา เงินจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงธิติยา วันทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงศิรินธร พันมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงสรณ์สิริ จันโท
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา โสภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงธรรพ์ณธร วันทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงธีรนาฏ พิมพ์คง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปองท้าว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงอริสา มาจุ่ม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายเสกสรร หาพา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายณัฐวุธ ด้วงนุช
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายวัชระ กำมาทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงอาทิยา จันทร์อยู่
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงอาริษา พาดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงกานต์สินี ตันทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงกุศลิน ยอดคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ท้าวเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงวรารัตน์ คำเงียบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายสุกลวัฒน์ พรมคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงจีราภรณ์ คำอ่อน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ขีดวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงญาณธิชา พงษ์คำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงดรุณี บุญที
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ คำสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายภูวดล แร่นาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงมัลลิกา ก้อนเอีย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงชลธิชา แก้วเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงวณิชญา ล้อมแพน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ พงษ์คำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายปภังกร งาหอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงสิดาพร ดาหนองแห้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงนำริน พุ้ยชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงภวิกา หาญรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงศิริณา ผุยเพชรพุ้ย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปองคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงนิตยา ผิวผ่อง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ สร้อยมี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงพิมพิรา แสนกิว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายพีระพงษ์ ดาน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายวราวุฒิ ทองกุย

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศิรินทรา หนูขาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงชุลีพร ชาอุ่น

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายพิชิต จันขุน

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายยศพล ยอดคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายวิชัยณรินทร์ พาพิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วชิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายทักษิณ พิมพ์ดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงธนพร กัลยาบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายพลกฤต แซ่ตัง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายพิชัยยุทธ อินทะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เลือนยศ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงลักคณา แจ่มสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงวริญญา สอนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายวรเมธ พรมจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสฬส
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายอธิบดี บุญแถว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงเปรมกมล โสดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงเมธาวี ดีหา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงกนกอร ธงทองศิริกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ดาทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายกฤษณพล ขุนเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงกาญจนา วรรณะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงกาญจนา โนจ๊ะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงจุฑามาส โตพุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงจุทามาศ ทองแพง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงณชนันทน์ คนทน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงธนพร เพชรนันท์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายนิธิศ นวลกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายปรมินทร์ นานใส
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงพจณิชา บุตรดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อำไพภู่
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงมนทกานติ แก้วนำคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จ้อยจำปา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายวราเทพ ชัยชนะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายสิทธิชัย พรมพัก
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๓๙

นางสาวกนกพร ภิญโยศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๐
นางสาวจันทกานติ

์

ขุนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๑

นางสาวชัญญานุช จันคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๒

นางสาวณัฐวรรณ มะลิดล
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๓

นางสาวทินมณี แสงมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๔

นางสาวพชรพร โสประดิษฐ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๕

นางสาวพิชญาพร ปอแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๖

นางสาวภูษณิศา มูลณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๗

นางสาวศศิวิมล ดีนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๘

นายสุชานาถ แสนใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๔๙

นางสาวสุนิษา ทองมาก
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๐
นางสาวอารียา โสมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๑

นางสาวอารียา ไชยสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๒

นางสาวโสรญา ล้วนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายทวิโรจน์ สาริกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายกฤษฎา แก้วเอียม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายพัสกร จันทรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายพิชัยเชษฐ ไกรคุ้มมะดัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงมุกดา คมราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ เสนาถ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงวัณนิษา กองเกิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงศิรภรณ์ สิงห์ทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายสิทธิพล จันทะคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงสุนิดา ศรีภู่
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายอนาวิล บุตรดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงเจษฎา ชัยอุดร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายบารมี ฮาดดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายพงศกร พรมบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ หลวงจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงวรรณพร ทองแถม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายศักรินทร์ วันเพ็ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายศาสตราวุฒิ พลทา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายสิปปภาส วงษ์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงสิริยากร เอียมคุ้ย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงอริศรา บุตรดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา เต็มแพง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงแพรวา ทองบุญตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองแถว
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พานิช
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงนันทนา พรมถิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พุฒ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายศิริชัย น้อยลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ กองจวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงชนากานต์ ขุนพรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ อินหาดกรวด
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายนฤนาท เจริญสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงนิรุชา กองมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงวาสนา ปนเมฆ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์นวม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงอินธิรา แร่เงิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๒

นางสาวณัฐริกา สุนทร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายธนายุทธ อยู่สุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายปฐมพร สมบูรณ์พันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงศรัญญา พิมประไพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญทศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แสวงษร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายชลากร สาลีหอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุ้ยดิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายณฐวัฒน์ มีเดช

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ด้วงสา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงนงนภัส พิมพา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายนัทธพงศ์ ลิมตระกูล

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายปกปอง สงวนศิลป

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงปรมาภรณ์ คงปรีชา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงภัทรดา จูมศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายภัทรพงษ์ มีตาบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีจริยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงภัทรวดี ดาบัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายวันเฉลิม รัชภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายวีรยุทธ สีมังกร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงศิรดา พิลากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายสรวิศ บัวแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงสุธิดา ทองอยู่สุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงหรรษธร จ่ายผัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายอัครเดช แก้วมงคล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงเพชรจิรา เกตุกิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูนดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงณัฐนรี อ่อนดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงณิชารีย์ จันทึง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายธนภัทร ราชอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทาทุม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายนนทกานต์ สัสสะดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายนิรวัชร์ หงษ์อวน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ใสยอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายพันธุ์ตระกาล บัวพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงวาสนา มารอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินาวัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายอนุพงษ์ บุญโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายกฤษฎา สุดวิจิตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญพุ่ม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายธนกร ชาวไร่
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายธนากร โคตะมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายธีรภัทร ภาษิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงพรชิตา แสนพรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงวรดา เทืองน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงวริศรา น้อยลุน

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุฐิตา ก้อนคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ ปนทิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา ชัยชนะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายกล้า ขุมทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะปะโม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายจรูญพันธุ์ ตรีสอน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ พิมสม
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงปนิดา พิมพาพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงพัณณิน แสงมนตรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงรัศมี ดีพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายเมษา ปญทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำชุน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายภควา ขวัญทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายธนชาติ หม่องวันนะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายธนากร บุญสาร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงวัลภา ศักดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงพรรณพัชร สารีพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงมนัสนัน คำนัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงเสาวภา พาทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายอัญชนะ ด้วงตุ่น
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายกฤษดา หน่อแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงธัญมน ธิใจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสุภรัตน์ โทนแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายณัฐพล คำตาล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงอัญชุลีพร อินตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปานท่าไข่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายพัชรพงษ์ กองพิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา กาเหวา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงหทัยชนก ปานโพธิทอง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรประทุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายดนัย สารีบุตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายฤทธิไกร พรมใหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายศุภกรณ์ เกิดด่าน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายอานนท์ อ้นเอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๔

นางสาวประภาพร เหลืองรุ่งทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๕

นางสาวรัตนา แซ่ลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายชนภัทร กองเผือก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงตวงรัตน์ สุขใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงนำทิพย์ แสงคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงพรนภา ช้างเขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงอภิญญา บางทับ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายกฤษณะ ทองยอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงชลลดา เรือนกว้าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วเสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายธีรภัทร ชุติภัคธีมาพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงนิชนันท์ บุญเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงบุณยานุช เขียวตอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายประภัตพงษ์ วังคีรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงพิชญธิดา น้อยศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา ร้ายดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงมาริษา ร้ายดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงศุภสุตา ทองมาก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายสายลม มิงเมือง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงอรพลิน น้อยอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงไอลดา กล้าหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงสิรินทรา ขวัญต่อ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายภานุมาศ คลังสิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงอาลิตา ศุภลักษณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จิตรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายธนพนธ์ วงษ์พนัส
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงธิธาดา ใจจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายปรมินทร์ สุขรุ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงภาวิณี สีเถือน

่

๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงมาริษา คำแก่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงรจนา แก้วใส

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายระพีพัฒน์ ทองคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงศศิประภา ไพรทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายสันติภาพ ทองสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงเกวลี คำน่วม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงเขมิกา สีเถือน

่

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพุ

วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร วังคีรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายกนกกร ดาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายจีรพัฒน์ แพวตะคุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงฐิติพร รอดเงิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรเกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงทรงอัปสร อุทำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงนิราวรรณ์ ยศภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๗

นายฝนดาว ทาจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายพงศ์กร ศรีอุทัยพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายพัชรพล บุตรเกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายพัชรพล บุตรเกตุ

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำพุ

วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงภานุมาศ ขวัญพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายยงยศ ตาลสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายกิตติพงศ์ อุดศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงนาถฤดี มูลหา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงพิชชาพร แก้วเขียว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายฉัตรชัย สีดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงอรปรียา รอดเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายโกวิท จันหน่าย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๒๙

นายฤทธิเบศ สวัสดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงวิมล จันเปา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงวิไรพร คำแก่
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายกฤตพล ปราสร้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายณัฎฐากร แดงด้วง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงธนวรรณ์ ทองเดือน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงปรินยาพร มหาวัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงปลิตา โนอิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงภาวดี เมธี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงนนท์พิชา สร้างรอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงปนัดดา กระแอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงปาลิตา กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงวรรณนิศา หลิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายจัตุรงค์ กันยาประสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายชวัลวิทย์ สุขศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายชาญวิทย์ ชูแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายวรชิต กันพรมมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายวีระยุทธ ด้วงจุมพล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ นวลสระเกตุ
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอรรถวดี โนอิน
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงนงนภัส ศรีบุตรา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปนัดดา ช่างทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงอังคณา คำน่วม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เพชรศิริโชค
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๓

นายกิตติศักดิ

์

วันเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๔

นายจิตวัต คำมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๕

นายชลันธร แสนอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๖

นางสาวณัฐฐินันท์ แดงด้วง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๗

นางสาวทิราวรรณ พรมมาก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๘

นายธรรมรัตน์ แก้วเสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๕๙

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุตรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๐
นายนครินทร์ ยาเรือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๑

นางสาวนริศรา ศรีคำจีน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๒

นางสาวบุษบา โพธินา
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๓

นายพิพัฒน์ เพชรบูรณิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๔

นายภาคภูมิ เขาทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๕

นายภาฆียะ พรมพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๖
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อินจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๗

นางสาวสิริมนต์ กันยาประสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๘

นางสาวสุปรียา กัลยาประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๖๙

นางสาวสุพรรณนี พรหมสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๐
นางสาวสุภัสสรา สิงห์ทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๑

นายอธินัน จริตรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๒

นางสาวอรญา คำสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๓

นายอำนาจ จันหน่าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๔

นางสาวเกษราภรณ์ ด้วงหรัง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๕

นายเกียรติศักดิ

์

ขุนแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๖

นายกฤษธีย์ อินตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๗

นางสาวจีราวรรณ คำนบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๘

นางสาวฐิติกมล มาจุ่ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๗๙

นายณัฐวัฒน์ มณียศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๐
นายธีรโชติ กระจ่างวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๑

นายนภดล ตันตระกูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๒

นางสาวมัณชนันท์ ตรีเศียร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๓

นางสาวรจนา ตันอิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๔
นางสาวรัตติยากรณ์ บุญมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๕

นางสาวฤทัย ปลืมบุญ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๖

นางสาววลัยพรรณ นุตทะบัตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๗

นางสาววารุณี จันทร์อุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๘

นางสาววิลาวัลย์ ยังคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๘๙

นางสาวศรีไพร คำสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาวสุชานันท์ สิทธิเกษร

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๑

นายสุทธิพงศ์ ทาเวียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๒

นายอนุพงศ์ หมืนสาย

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๓

นายอมรเทพ ดีมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๔

นางสาวเกษราภรณ์ ตาดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๕

นางสาวฐานิต คำน่วม ๑/๒/๒๕๒๓ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๖

นายณัฐนันท์ พรมภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๗

นายธนันชัย อิมคำ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

จิพ้วย
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงพรนภา เซียะรัมย์

๊

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายพีระพันธ์ ครุฑตัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงลลิตา เสนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงอุ้มรัตภรณ์ ไพรวัลย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายกรวิทย์ สายจงจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยูพา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงทรายแก้ว ใจกล้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายธีรยุทธ แค่ธาตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงเกวลิน พรมแก้วต่อ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายณภัทร พุตรัง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกัญจนพัชร์ สำราญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายศรีสุวรรณ ศรีสุนทร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา จุมปูยืน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายอานนท์ ถินทอง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงผกามาศ สีสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายสุรชัย ตังไพร

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ สุคงเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ข้องคาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงอรชพร ขุนหาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ พวงคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๐
นายสุพล มาศรี

๐๔/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๑

นางอรวรรณ โนนคำ
๒๒/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายกฤษกร สารีพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ สารีพรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงจีรนันท์ พลดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายธีรพงษ์ จันหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายนัทธพงศ์ สารีพรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายนันทภพ วงเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ นำปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายปฏิภาณ กลำจิต
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงภัทราพร ยอดคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงมัณฑิตา ศรีวรหา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงวริษฐา เพียสีนุย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ทองแพง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายศักรินทร์ ด้วงตะกัว

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา คำบ่อ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีมูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายเจษฎา ระวังภัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายปญญพนต์ สิงห์เวิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายยุทธนา ลาจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอภิญญา สียา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ มาคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงนิตยา มีคาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงพิมลนาฏ แสนใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๔

นายจตุรงค์ ภูมิประหมัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายตะวัน ทองดอนเกลือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๖

นายวุฒิชัย นวลน้อม
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายอโนทัย กุฏีรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงจีรพร ภาโสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายภัครพล ปาณะดิษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ผิวผ่อง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายอดิศร ชาอุ่น
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ พระชะนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงปยธิดา ขุนพิทักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายศุภเศรษฐ์ นันเขียว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอรไพลิน มีรัตนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายเอกรินทร์ เชียวชาญ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงพจนีย์ ดวงสา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ จันศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา ชนะแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๐
นายบุญลือ มูลคลัง

๑๕/๕/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๑

ว่าทีร้อยตรีสมศักดิ

่ ์

บัวพรวน ๘/๗/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงกชกร นามสิมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงฐิติพร พลน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงปยะพร สมศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายรัตทพล ผาวังยศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ยอดติง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ ตันทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายอนุรักษ์ หน่อท้าว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายทินวุต กุมารหล่า
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายนครินทร์ คำอาบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนันทกานต์ อินทร์พรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายวัชระ กันพรมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงสิริมาศ พรมแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายเทพนรินทร์ ฤทธิมาก

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงกาญจนา โนจักร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงลลิตา วงค์พุฒ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงวริสรา กระสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงอรทัย ยอดติง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงอริสา แคว้นนครฉิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๐
นางกลงไกล กิทำ

๑๕/๑/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๑

นางคำปุน ชายเรือน ๓/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๒

นางคำหมุน วันเสาร์
๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๓

นายชัยยันต์ ขวัญต่อ ๑/๑/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๔

นายชำนาญ ทองเงิน ๔/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๕

นางสาวน้อย จำคำ
๑๑/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๖

นางบุญเทียง

่

คำสอด ๗/๑/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๗

นางสร้อยฟา ศุภสาร ๙/๙/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๘

นางสินลา ขวัญต่อ
๑๑/๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๘๙

นางแสงอรุณ คงปญญา ๑/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๐
นางไค พรหมศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๑

นางไหม ดีมาก ๑/๑/๒๔๙๗ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๒

นางกัลชนา สีใจ
๒๔/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๓

นางณัฐนันท์ อังน้อย

้

๑๘/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๔

นายธีระยุทธ สายคำทอน
๒๒/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๕

นางสาวประดับ พลกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๖

นางปาสัก โพธินา ๑/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๗

นางพิษณุ สิมมา
๒/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๘

นางมัฒณา เตินขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๐๙๙

นายสมคิด ชัยประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๐
นางสมจิตร ถินจอม

่

๕ /๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๑

นางสุชัญญ์ญา พาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๒

นางสาวสุภาวดี ขันยศ
๗/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านซำภู วัดค้องาม  

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายกฤตภาส พรหมเดช
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงชฎาพร รัววิชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พาทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศรีอินคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงนิราวรรณ เริงจิตร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายปริญญา มานุช
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงวิชญาพร ริกันต์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงโชติกา ชัยอุดม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายณัฐพล อยู่ปอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธนโชติ ต๊ะวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ บัวทุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

การสะอาด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงกานติมา แสงเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายธีรัช ปนชาลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงปวีณา สินธพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุ่มฝาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงฐิติกร กาฬสินธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงทิพวรรณ สีใส
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายอนุพงศ์ ทอสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายณรงค์กร นิลมัน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายวายุ ดวงคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงอธิชา บุญศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงจีรภา มีง้วน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงกฤติมา วงค์สุพรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐชณิกา แสนชะรา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายธีรชาติ ยะภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วันเพ็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงรัญชิดา พิพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายวันชัย ราชมนตรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงศุภิสรา สุขมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ วันเพ็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายสุธินันท์ บุรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายอำนาจ พิวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงโสรญา ไชโยธา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงกนกพร บุตรเมือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐ์กิง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงกันยารักษ์ ตรีเพชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายจักรี ยศไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงฐิติมา สุวรรณา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ นามแดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายบัญญพนต์ มีขุน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายมนัสนันท์ แสงแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงศศิธร บริรักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายศิวกร หมวกโลม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายสรวิศ นาใต้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงสิรินทรา กวยหมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี ใจมัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองมุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงกนกพร นวลเกษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายกฤษฎา ราชองค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายกิตติพงศ์ เบ้าอาสา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธวัชชัย ทองมุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายนพรัตน์ สังสอน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองแถว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงปราณิตา บัวทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงปรียานุช บุญจุ้ย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายผลสิทธิ

์

บุญมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายพิสิทธิ

์

มีจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายภูนเรศ สุขไคล้
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายรัชพล คนมาก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายวรวิทย์ จินากลึง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายอธิวัฒน์ จินศิริวานิชย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงอภิญญา วันเพ็ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สายทองมาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชินเกตุ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงไหมแก้ว มีตาบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายชยุตม์ สีนาเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงดวงกมล ยะภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงธัญญาเรศน์ หรังมา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงนวิปรียา ศรีบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงนุจนาฎ พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงปรารถนา กันงา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงพรพรรณ มีตาบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายมานัส เบ้าอาสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงศิริราช ใสแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายสมัชญ์ มังสา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ มะโนราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงอรธิดา แก้วจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายกฤษณะ เปล่งจันทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงกวินทรา น้อยแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา สายทองยอด
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ กันตุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันตุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายชัยวัตร อรัญรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงฐิติมา น่วมโต
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ กันดก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงนิภาภรณ์ มาทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ สร้อยสัตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ

เพชรรุ่ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายธนดล ศรีพันดอน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงปทมวรรณ คูทิพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายพัชรพล จันทคาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

สีสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงยุวธิดา วงชาเลือน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงรุ่งนภา เหล็กกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายสิทธินนท์ เสาแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายสิทธิโชค เบ้าอาสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงอุษา พลน้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายธวัชชัย คำวิเศษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงภรภัทร วัฒนเดชากมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ สักพุ่ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงสุชาดา กะสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมพักร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ล้วนทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงธิดาภรณ์ รัตนะเมืองคูณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายกิตติโชค แซ่ลิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายธรรมนูญ พลเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายวัฒนชัย โตสังข์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายสิธฐ์ฒิพงษ์ ภาโส
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงเอมณิกา อินทรโอภาส
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดจอมมณี  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงชาลิสา บุญเรียบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงปุณฑริกา กองสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใคร้ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงวรรณธศิณี ปกอินทรีย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงสุจิรา ศรีโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายทินภัทร เสนามา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนัชชา สุวรรณโสภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายศักรินทร์ ช่างทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายนฤพัฒน์ ถมเฟอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายบารมี แก่นแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงพรรนิภา มาลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิงห์บุญมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายมงคล มีหล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายยศกร ศรีสุพัฒน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงอรกานต์ จันทร์แก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงอารยา สนขาว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ท้าวถา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงชลธิดาภรณ์ รัตนะเมืองคูณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายธนกฤต แสงทวีลาภ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายนฤบดินทร์ จันทร์พิลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงนฤมล หลิมพลอย

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายเจตพล กองไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายชินดนัย พานทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เขียน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงรุฐจิราส์ บัวฝน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายสารสิน บุญธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงอภิญญา พาแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงเกษมณี หมืนสาย

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแดง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธวัชชัย สร้อยมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายธีรพงษ์ แสงกันยา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๗

นายภควัฒน์ พันสะอาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๘

นางสาวมายาวี ทามุระ
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายอดิเทพ เทประโคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖ / ๑๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงทยิดา เทพคะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ กลางเบิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวริทธิธร

์

เทพวัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสิริกานดา วงษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขสวย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงจาริษา อุบลอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงกวิตา บัวระพา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงญาณิศา ใสไหม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงปณิดา บัวแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายวัชรชัย วันเพ็ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงอภิญญา คัณทักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ลอรักษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ราชอาจ
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายวีระวุฒิ พาแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงศิรประภา ด้วงมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงกัญญาพร สังข์ทอง
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงนุชวรา คำชา ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ด้วงลา
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงอุรวรรณ โปรธาตุ
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ ดอนมงคล
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายคิรินทร ย่องเหล่ายูง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงฐิติมา ขุนหีต
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงฐิติวรดา มามี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายณรินทร์ กะเหว่านาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วเกิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธนกฤต บุญศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายธนภัทร ล้อมแพน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายธีรภัทร รัตน์ศรีวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายนวพล ลีหัวสระ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงปยะธิดา เฉลิมรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายปุณยวัฒน์ ทัดชัยวัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายพชร หลักคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายพิษณุ บัวภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงลักษมน พักใส
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ลาดสม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุภัทรสร ยังคง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี จันทสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายอนุภัทร สีแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเลียง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงจารุมน มารอด
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงจิรภา แก้วนคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายจเร เงินบำรุง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงชนกนาถ ปาสิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงชนิยา จันดาเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงฑิตยา มากสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงณัฐกมล โขโลจวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงณัฐติญา มาทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายทินกร ชาทัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงธนิตา จันลิ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธนโชติ บุญเกิด

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายธีรเดช มิยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายนิรุทธิ

์

อุทธอินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงนุชสรา พาพู
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายปรีชา สร้อยมี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายปณณธร ขันบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงพรรณวดี มาดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายพายุ ยอดมะลิ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายภูวารินทร์ มาอาจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงปยเนตร พุทไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงปนเพชร คำชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา ผิวผ่อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จงธรรม์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายมานพ เพ็งประสงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กันยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

แสนเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายศุภโชค ลาสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ เสรพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา ปองพัว

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ วิเศษสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุภาพร จันดาเขียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุรัตน์ดา ปานคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองแพง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงอภิสมัย ยอดคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงอมรศิลป ดวงจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงเอลีน แกนโลเว
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๖

นางสาวจินตหรา ฤทธิเม้า

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๗

นางสาวชลธิชา จักคาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๘

นายธณาดล ทองวัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๒๙

นายธนาวุฒิ สียา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๐

นางสาวธิดารัตน์ ไทยแท้
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายนัฐพงศ์ พระยาทอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ พงษ์คำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๓

นางสาวปวีณา ติดโนน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงปนมณี สีลาคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำโสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงพัณณิตา แก้วชาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๗

นายพิสุทธิ

์

พลกัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๘

นางสาวยุดารัตน์ คำแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๓๙

นางสาวรุจิรา เสาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๐

นางสาววรินธร นาครอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงวิราสินี มีชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๒

นางสาวสุพรรษา ตาหยอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๓

นายเจษฎา ยอดยา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๔

นายคฑาวุธ ไทยแท้
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๕

นางสาวจุฬารัตน์ คะชาแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๖

นางสาวณัฐวรรณ บุตรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๗

นางสาวณันทนา สารีน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๘

นายธนวัฒน์ มาลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๔๙

นายธนากร คำโฉม
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๐

นายธราธิป อารี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๑

นายธวัชชัย พรมยอด
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๒

นายธีรนันท์ สามลทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๓

นางสาวนฤมล พลกัลป
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๔

นางสาวนิรมล แก่นเสา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๕

นางสาวประภัสสร พรหมมูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๖

นายพงษ์ศธร คงเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๗

นางสาวพัชราภรณ์ เสมอทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๘

นายภานุวัฒน์ อินตลาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๕๙

นางสาวมัณฑนา อินรอด
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๐

นางสาวฤทัยทิพย์ แทนจำปา
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๑

นางสาวลลิดา วงค์ทะนี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๒

นางสาววิภาพร มาทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๓

นายศรรักษ์ แก้วไขแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๔

นายศราวุธ ธุระธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๕

นายสมศักดิ

์

จันทร์เตือย

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๖

นายสหัสวรรษ อารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๗

นายสันดุษิต บุญโฮม
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๘

นางสาวสิรีธร สมบูรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๖๙

นางสาวสุพัตรา นุ่มตูม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๐

นางสาวสุพัตรา เปงทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๑

นางสาวสุรนาด แก้วกัง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๒

นางสาวสุวพัชร โทรเลข
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๓

นายอดิศร ดีนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๔

นายอมร ปองท้าว
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๕

นายอรงค์กรณ์ เพ็งประสงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๖

นายอรรถพล บุญจันทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๗

นางสาวอารีรัตน์ ทองเพชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๘

นายอุเทน อินทร์ทูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๗๙

นายเจษฎาภรณ์ คำโสม
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๐

นางสาวเนตรนภา พุทธหะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๑

นางสาวกนกรัตน์ ศรีวิเศษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๒

นางสาวกาญจนา เทียมเพ็ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๓

นางสาวกานต์ธิดา อุดแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๔

นายจิรวัฒน์ ชายท้าว
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๕

นายชัยณรงค์ วันเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๖

นางสาวดวงเดือน จันดาเขียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๗

นายนพรัตน์ สาอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๘

นางสาวปพิชญา โคตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๘๙

นางสาวมัลลิกา จันทร์เพ็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๐

นางสาววรรณภา ปองท้าว
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๑

นางสาววรินทร คำคูณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๒

นายสมบูรณ์ ปองท้าว
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๓

นายสหรัฐ แก้วชาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวสุชัญญา บุดดาคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๕

นางสาวสุธิตา เพิมรักษ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๖

นางสาวสุนิสา ทองวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๗

นางสาวอมรรัตน์ แก้วประสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายทรงพล อินยัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ตากวด

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงบุษยมาส มูฮำหมัด
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงปราวิณี บังทอง

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงพรนภา บุญจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงมณีเนตร จันมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงมุทิตา แสงหาญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายศุภณัฐ ยินดีขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงสุทธิดา เหมวา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงสุนิษา ศรีสุระ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงอรชุลี ดีหา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงอรปรียา หงษ์บิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงเปรมสินี วงษ์แพง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายปริญญา สุทธิศาสตร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายปยพัทธ์ อุดติบ

๊

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงพจณี เตาวาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงพิมลภัส สินเพียง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายวัชรินทร์ ผิวอ่อน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงศศิธร ท่าเสาร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ มาสา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงกิตติพัชญ์ พรมน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงณัฐติกา แซ่สัว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พันจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายทวีวุฒิ เสมาทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายธีระวุฒิ บุญตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายปภังกร รัตนมาลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สีไพร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายภูวนาท ไขคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงวรัทยา ศรีสด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ โบกพัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วันเนาว์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงอรทัย แสนฝน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงเอมศิริ สีเลือม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงกัตติมา การกิงไพร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายจักรราช ทองจา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงจิรภิญญา แหล่พัว

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายฐิตินันท์ พรรณา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงฐิติมา แสงหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายณัฐกฤต ชุ่มเย็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงธีร์จุฑา เหล็กนาค
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงนภัสสร สีสอนการ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายปรเมรศ์ กองแพง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร มาแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายปยวัช ขวัญเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายพงศกร กันทุ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงมนัสวิน บัวดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ เดือนขาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายวชิระ ย้อมสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายวีระพงษ์ หันธนู
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา เรือนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงสุทธิภัทร เรือนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงอภิสรา สุธงสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอริสา ศิริรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายเทวิน รักก้อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายเอกภพ แสงเทียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สีทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สีทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายทักษิณ ศรีสด
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงธันยพร รีกวย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายนาคา ปญทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายปรัชญา สีหนู
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๒ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงปวิตรา ตรีถัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงผกามาศ ศรียศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงพรทิตรา บุญเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงพรรณผษา เหล็กนาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพัชรียา เริญศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายพิชชากร พวงแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายพิทักษ์ โขมสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา สังสอน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายวรวุฒิ ศรีภัยวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ กำมาทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ เพ็งตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี จันทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงอรอุมา พวงไพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายอานนท์ ศิริรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายอุดมศักดิ

์

น้อยมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงกันธิชา มีโชค
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายจิรวัตร เฉยเทิบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงณัชชา พรหมสิงห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฐพร สุรศัพท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงดวงกมล พิลาสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายธีรติ เขียวแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

พ้ายผา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายนราวิชญ์ สีเลือม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ แสนเม้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายนิรันดร์ กันต๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายพัทธนันท์ สร้อยสนธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายภูมิลตรา อรุณทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายระพีพันธ์ เพ็งตา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงรุจิรดา โสมาสี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายวัฒนา หินแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๐

นายวุฒิชัย สิงห์โรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายสิทธิชาติ หาทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายอนุวัต บุญตา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายอัตชัย สุขเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายเกรียงไกร ลาดเลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงเกสิณีย์ อินยัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายกฤษฎา เรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายชัยอนันต์ พอบขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงชิดชนก บุญพา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงฐิติพร บุญไทย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีโชค

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พยุง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงนิภาพร พรชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงน้องพลอย พวงแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายบูรพา ทองจา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กองคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมไหม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงยุวดี ทองสี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายวรวิทย์ ภูมิครสาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงสุธาวรรณ์ เต็มแต้ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ดะนัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอุดม เกือญาติ

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปาณิสรา อินจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายอนัน พรนิคม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงณัชชา ธรรมมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โสมบุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายพีรยศ ตาดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา พิทักษ์ชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงสุนิสา ถาแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงอาริสา อุดพ้วย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงเฟองฟา วจีปะสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๑

นายเปรมอนันต์ ขำกล่อม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๒

นายจักรพงษ์ หงษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๓

นางสาวทัศนีย์ ขุนหีต
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๔

นางสาวทัศนีย์ คำน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๕
นางสาวธัญญลักษณ์ วังคีรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๖

นางสาวนภายุ แสนบุรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๗

นางสาวพรรณราย แก้วประภาพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๘

นางสาวพิมพ์ใจ รินทร์วงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๒๙

นายยงยุทธ์ อินทร์จันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๐

นางสาวรุ่งนภา ราชโฉม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๑

นายสุทธิภัทร ดีรักษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๒

นางสาวอลิสา ทองดา
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๓

นายณัฐวุฒิ ดีหา
๒๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๔

นายสิทธิโชค กองทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงกชพร แก้วแสงทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงอลิสชา ฤาชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๗

นางสาวฐิติพร วิลาศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๘

นางสาวสุจิตรา มาดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๓๙

นางสาวเกวริณ พวงทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๐

นางสาวแสงโสม แสงสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๑

นายไทธนาวุฒิ พาคำตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๒

นางสาวธนพร ผลจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๓

นางสาวศุภาพิชญ์ เจ็กอยู่
๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๔

นางสาวเกษกมล จันทะคุณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๕

นายธีรัช แสนสุข
๐๑/๑๐/๒๕๓๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๖

นายเกรียงไกร วิไลวรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๗

นางสาวภาวิณี วุฒินันทนากรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๘

นายมงคลชัย ทองเถาว์
๐๙/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๔๙

นางสาวสุภาวดี พรมมาวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๐

นายอนุชา วันชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วดอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทุมมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วดอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายกิตติธัช ก้อนเทียน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงกีรติ ถินนาราม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงจิตตมาส จิมไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงจิตสุภา ทองแขม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงชนากานต์ เกยเมือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายชัยยะ กางถิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายฐปนัท มอญรำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายฐาปกรณ์ บุญชม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชุมภูทิพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายณภัทร จันทร์นุช
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงณัชฌา สายคำมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กระทู้
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงณัฐสุภา ศรีสิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายธนกฤต วัฒนวรรธน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธนวุฒิพงษ์ ชัยเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายธนาธิป แสงขาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงธมนวรรณ อินทะสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายธวัช ภู่ฆัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไหวพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงธัญชนก จันทะสิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มะรังโส
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ กางถิน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงธารารินทร์ วรคณิตาจารย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายธีระพล คำหาญาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงนรินพร จันทร์แยง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ เปล่งเมืองปก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงนิฤทัย จันทรเสนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงประกายฝน กัวสิทธิ

้ ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายปญจลักษณ์ กองกวด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ พรหมภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๕ เด็กหญิงพลอยกัลยากร
กินูน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษ์ใหญ่
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สายแก้วดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทะลิ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองเสียน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โชคบัณฑิต
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงภควดี ทองบุญตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงมณทิวา สายบุญตัง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงรติมา สิงเถร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงรุจิรา ท่อนแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงลักษิกา ดวงพิลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายวรพล วังคีรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายวิทวัส เจริญจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงวิมลสริ ฟองนนที
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงศศิธร อดุลยะกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงศศิลักษณ์ คำธงไชย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ซวงชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายศิวกร ทัดช่อม่วง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงสร้อยศิริ ธิกะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงสาวิภา ขุนคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงสุภัสสร มูลพิจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายอภิชัย กงเวิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงอังคศิริ กิด่วน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จันทร์ญาโณทัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงเนตรชนก สายแสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงแก้วเก้า จันทร์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสุปรียา ภักดีสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกรรนิกา เกตุทองมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงอริชา วรศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงอริสา วรศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพิชชาพร แทนพรมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงศุภกัญญา กันผง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายอัษฎาวุธ มีดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงโคริ สายสิงทูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๑๙

นายศราวุธ จรเดช
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงอิสยาห์ สายจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พาครุฑ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงชมพูนุท ไสย์โพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ปนตาคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายธีรเทพ แก้ววาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์สีดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงพัชรธิดา แก้วยม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายภูวณัฏฐ์ อินไข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา เลียงกาทิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายอำพล วันนาคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงเกศกนก กุสสลานุภาพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ กองเฟอย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กันยาประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงณิชกมล สมอออน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงณัฐพร ก้อนมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ฝนสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สายคำมาตร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายนราวิชญ์ สุวรรณชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงพรวรดา มารอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายภูริณัฐ แก้วยม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงวิภาภรณ์ คำยง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายศุทธวีร์ แก้ววาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงสิริกุล ลอยเลือน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายอนันต์เดช ดวงอุปะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงแพรวา คล้ายใจตรง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๕

นางบุศราภรณ์ คำแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๖

นางสาวรพีพร จันทร์ทักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๗

นางรัชนู บัวพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๘

นางรุจิรา ทาสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๔๙

นางวิภาวดี กันทะกะ
๒๔/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๐

นางศศิกาญจน์ ชมชืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เสาะสายบัว

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา พรมมาวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงกรวลัย โกษาจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กันยาประสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงศิราพร คำนัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๗

นางสาวพาวิตา คำสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๘

นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเวียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๕๙

นางสาวอรัญญา แก้วมิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๐

นางสาวไพลิน แสนแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๑

นายณัฐพล ตันตุลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๒

นายดนัย คำนัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๓

นางสาวธิติยา กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๔

นางสาวปยวรรณ เกยเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๕

นางสาวพิมพ์ใจ แก้วแวว
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๖

นางสาววรรณภา จำปา
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๗

นางสาวสิรีธร ฟกทองอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๘

นางสาวอรจิรา สายคำมี
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๖๙

นางสาวอารียา สีเสือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๐

นายเดชาวัต จันทร์อ่อน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๑

นางสาวกัญญารัตน์ ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๒

นายจิรทีปต์ กันยาประสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๓

นางสาวนภาพร คำนวน
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๔

นางสาวฝนชนก ทุมพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๕

นางสาวพรไพลิน คำองค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๖

นางสาวพัทธมน คำเกตุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๗

นางสาวสุธิมล พรมชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๘

นายอนิวัตติ

์

แก้วใหญ่
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๗๙

นายเอกภพ บุญประสพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงกัณฐิกา ทองศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายภิเบต บุญเจียง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงกรกมล คำทิง

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงอินทิรา คำเหลือม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงตรีณา อินทะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายภัทรวัฒน์ ปองศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ แก้วทูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงลีลาวดี คำตือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงมลฤดี พรมมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงศิริพรรณ คำพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายภัคพล วรรณศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายวรพงศ์ กงยนต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงสาธนี จำปางาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงสาวิตรา ขจัดภัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายกฤตเมธ กองหอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงนันท์ธีรา บุญสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงปณิตา วันเทียน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายปรเมศ อินสุวัตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายพงศธร ทองดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายวีระพล แก้วพรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายศิวกร พรหมมี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายสมเดช กันดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วพรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายณัฐพนธ์ เรทา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายธนธรณ์ พิชคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๙ / ๑๓๐

้
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พช ๓๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายธนพัฒน์ แก้วกก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงพรฉวี บุญสิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ กองพิมพ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายภูริพัฒน์ พรมนนท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายวุฒิชัย อนุกูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายเดชาธร แก้วพรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายกิตติพงศ์ กองเกียว

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายธนธรณ์ อ่อนตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงธนพร ตรีศูนย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายธนโชติ พรมรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายสุทธิชัย สามงามยา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายภูธเนตร กองน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ทักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายสุวิจักษณ์ จันทร์ดัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายณัฐพล ชุมสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ผ่อง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกาะ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองอยู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วประดิษฐ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กุลผาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงพรนภา ชืนนอก

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงยุพาวรรณ สีสมุด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายรัชธพงศ์ ขวัญแสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายสมคิด มะยมหิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๒๙
เด็กหญิงเพชรณรินทร์

อาจหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงวรธิดา มโนรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ บัวผัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงกาญจณา ม่วงจำปา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงกาญจนา อุ่นเรือน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายกีรติพงศ์ วังคีรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ แสงพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงพรนภัส ทีแสงแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงพิมพิศา แก้วแพง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๐ / ๑๓๐

้
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พช ๓๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

คำตุ้ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงจิณณพัต คำกบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงธีราพร อนุโลม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายนัทพล แก้วเพียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงมัลลิกา อินไข
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงรัตนา มูลหา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงอรปรียา สุธงษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงอัญชลี คำเสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา แทนจำปา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๔๙

นายไชยาวุธ กงคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงจิดาภา อรรคฮาด
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๑

นางสาวจิรนันท์ คำขอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๒

นางสาวธนัญญา วังคีรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๓

นางสาวนิรมล คำกุ้ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาววทัญุตา หาญแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๕

นางสาววิชุดา เพือบุญมาก

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๖

นายสุนทร กางเพ็ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๗

นางสาวกัลยา ตรีแจ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๘

นายกิตติพงษ์ กันยาประสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๕๙

นางสาวจาริยา สีเผือก
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๐

นายณัฐพล กระเดือง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๑

นางสาวณิชนันท์ วัฒนะมงคล
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๒

นายทัตพงษ์ คำปอม
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๓

นายธนวัต ศิริ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๔

นายธีรภัทร์ หล้าโปทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๕

นางสาวปนัดดา แก้วขิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๖

นายพิทยา คำเนียม
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๗

นายภานุพงษ์ นวลนิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๘

นางสาววิณิดา แก้วจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๖๙

นางสาววิริยา สุต้น
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๐

นางสาวสรัญญา สะดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๑

นางสาวสุจารี แก้วคง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๒

นางสาวสุจิรา แก้วคง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๓

นางสาวสุชานาถ ทองแบบ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๔

นางสาวสุชานุช ทองแบบ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๑ / ๑๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๕

นายอนุชา กะวน
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๖

นายกรวิชญ์ คำกุ้ง
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๗

นายชนัทชา สายทองสด
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๘

นางสาวปกแก้ว แก้วเสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๗๙

นางสาวประภาพร มารอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๐

นางสาวปวีณา เอียมคำ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๑

นางสาววรรณพร หลุ่ยจิว

๋

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๒

นางสาววิภาดา ศรีธรรมมาศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ บุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงจุฑามาส เฮงสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๔ เด็กหญิงประภาพรรณ
มันสมใจ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงปณณพร ภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ กลมเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงกรรนิการ์ อินทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงชลดา ยังใจเทียง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์ จ่ารักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายณัฐพล คืบขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงตมิสา หอยสังข์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๒

นางสาวธารวิมล นุนารัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงพรรณวง วงค์ทองดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงพัชรพร พลแสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงพิยดา รุดบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงภัควรัท มีโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงมธุรส ขุนสันเทียะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงวนิดา แก่นบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงวรัญชลี รืนพืชน์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงศศิประภา ลีสินลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงศิรภัสสร เวฬุวนารักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงสุกานดา ทองมูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์แสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินเพน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงสุธาริณี ก้อนเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงเบญจพร แดงคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงเมธาวี หาญขุนทด
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงจุฬารักษ์ ภารสนิท
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงฐิติมา โพธิกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๒ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายทักษิณ ประมาณุใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขโข
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงธีรารัตน์ แตงโม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายปฐมพงศ์ เขียวมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายปฐมพงษ อักษร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงปนัดดา โพธิขำ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๖

นายพลวัฒน์ พลกัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงพิยดา ชนะศึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายมนต์ชัย ล้อมวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา ประดู่วงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๐

นายวิศิษฏ์ บุญประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๑
นางสาวศุญาราภรณ์ เหล่าพึงสกุล

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา กำเนิดบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงสุชานาฏ พึงสมศักดิ

่ ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วมะลัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุภามาศ รัตนมงคล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงหฤทัย เกาะรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๗

นายอภิบูรณ์ วงค์ใส
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๘

นายอภิสิทธิ

์

พละสาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงอรทัย พระสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงอรสา ชะฎาแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงอัปสร ใจหนักแน่น
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๒

นางสาวอารดา ทำมะเก่
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๓

นางสาวกนกพร หยุยไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๔

นางสาวกมลวรรณ คำภู
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๕

นางสาวกรวรรณ บุญหล้า
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๖

นายครรชิต ณ วิเชียร
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๗

นางสาวจินตนา ติมสันเทียะ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๘

นางสาวชุติมา ณ วิเชียร
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๓๙

นางสาวฐิติยา เกษมาลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๐

นางสาวณัฐภาณี ทวีลาภ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๑

นางสาวณิชาภัทร สิทธิโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๒

นางสาวณิชาภัทร ใจทหาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๓

นางสาวดาราภรณ์ แว่นไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงธันยพร แสงสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๕

นายนพพร ทวนขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๖

นายปฏิพัทธ์ นาคกนก
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงพรพิมล นิรภูมิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวพิชญาภรณ์ รุ่งสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๐

นางสาวมินตรา พันชมภู
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๑

นางสาวมิงกมล

่

พงศ์นิสภกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๒

นางสาวรัตนพร แคภูเขียว
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๓

นางสาวรุ่งฟา พัฒน์งาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๔

นางสาววรัญญา พิมพเนตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๕

นางสาววาลาสิณี แสงไทย
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๖

นางสาววิยะดา นาเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๗

นายวิศิษฏ์ สุระมิตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๘

นางสาววิสสุตา เขียวนำชุ่ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๕๙

นางสาวศิริกมล ยึดวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๐

นายสมรักษ์ พึงกลัด

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๑

นางสาวสุทธินันท์ คำศรีไสย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๒

นางสาวสุพรรษา แสงจันดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงสุภาวิณี นันตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๔

นางสาวอินทิรา เชือสุข

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๕

นางสาวแพรวไพลิน ทองภู
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๖

นายไกรวิทย์ หมายชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๗

นางสาวกนกวรรณ แสนพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๘

นางสาวกรรณิการ์ ประจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๖๙

นางสาวกฤติยา แก่นจุ้ย
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๐

นางสาวกัญญารัตน์ นิมาลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๑

นางสาวกัลยรัตน์ บุญดัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๒

นางสาวจินต์จุฑา ขุนสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๓

นายชาคริต จาดนอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๔

นางสาวณัฎฐ์นรี สีขมิน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๕

นางสาวต้องรัก พุฒศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๖

นางสาวธนาพร พิรุนสุนทร
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๗

นายธันวา ทวีผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๘
นางสาวนันทิยาภรณ์ จันทรสอน

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๗๙

นางสาวพรวิมล จอมพุทรา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๐

นางสาวมาริสา เกิดสลุง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๑

นางสาวลัดดาวรรณ โตอิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๒

นายวรายุทธ คำมูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๓

นางสาววิภาดา แซ่ตัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๔

นางสาววิมลสิริ รามอาษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๕

นางสาวศุฌาฏา พงษ์ซือ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๖

นางสาวสุพรรษา กันเกิด
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๗

นางสาวอมรรัตน์ จอมจักร
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๘

นางสาวอรทัย เบาสันเทียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๘๙

นางสาวอาทิตยา ใช้ชำชอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๐

นางสาวอิศราภรณ์ ปลอดภัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๑

นางสาวโสภิดา ปานจู
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๒

นางสาวกษิมา ตะกรุดเทียง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๓

นางสาวกัญญ์วรา กาศสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๔

นางสาวกิตติมา มับสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๕

นางสาวจินตนา ขุนขำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๖

นางสาวจิราภรณ์ พันดวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๗

นางสาวจุฬารัตน์ พรหมชุลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๘

นางสาวชลดา โชติยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๘๙๙

นางสาวชลธิรัตน์ ห่านสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๐
นางสาวชิดชนก เข่งแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๑

นางสาวชุลีพร แง้นกลางดอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๒

นางสาวญาสุมินทร์ ฝกทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๓

นางสาวณชลธิชา จันทร์เทาว์
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๔

นางสาวณัฐริกา คำหุม
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๕

นางสาวนันทวรรณ นาคบุญธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๖
นางสาวประภาภรณ์ โสภารัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๗

นางสาวพัณณิตา มากชุมแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๘

นางสาวภัทรวดี เพ็งด้วง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๐๙

นางสาวรัตนา จันตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๐

นางสาวรุ้งนภา อรัญเวศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๑

นายวันเฉลิม ประเสริฐไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๒

นายวายุภัทร ทัตเศษ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๓

นางสาววิชุดา ปอมลอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๔

นางสาวศศิธร แทนสอ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๕

นางสาวอนุสรา มาเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๖

นางสาวอรนาท วงษ์พิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๗

นางสาวอารีญา เอกษัตริย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๘

นายเอกราช ภู่ชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๑๙

นางสาวแพรวา เค็นแฟง
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๐

นายโกมินทร์ อรัญเพิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๑

นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง
๓/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๒

นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย
๒๗/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๓

นางชวนพิศ สายจันยูร
๑๘/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๔

นางชัชฎา อุดมสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๕

นางสาวนวลลออ น้อยกรม
๒๔/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๖

นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์
๑๐/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๗

นางสาวภัคธีมา แก้วยม
๒๓/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๘

นายสมภพ บุญเทียงตรง

่

๓/๐๑/๒๕๑๒
โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๒๙

นางสาวสมรัศมิ

์

สายทอง
๒๔/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๐

นายสาคร เปาใจสุข
๑๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๑

นางสาวสาธร ธูปพุฒซา
๒๒/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๒

นางสาวสุคนธญา ปนปน
๒๗/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๓

นางสุมาลี ดำรงพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๔

นางอรพิมพ์ พรหมชุลี
๒๘/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๕

นางเบญจมาศ สุขเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๖

นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์
๒๕/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายเพชรวัฒนะ บัวสระ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายทิเบต จันทร์สุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายภัทรดนัย ปนเอียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายสนธยา โรจนันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายทักษิณ หงษ์ทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายต้นเมษา คงสี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ยืนยาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ แก้วมุกดา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงพรธีรา กองทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงสายรุ้ง วานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงนุชนาถ บัวแดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงศุภกานต์ เอียมพงศ์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงวรรณษา แก้วโต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เพ็ญจรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงวิภาวดี วิมลสม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรวด โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๒

นายสุชาติ ท้าวเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๓

นางวิลาวัลย์ พันโสดา

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๔

นางสาวนำทิพย์ พรหมบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย อินมณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี แปนทะยักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม โคกกรวด  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงกัลยา อุทัยรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงเพ็ชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงดวงตา พิมเกษม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายธีรวัฒน์ จูอี

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงนิภาพร อินมณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายพัฒนชัย แย้มพจนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เขตการณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงลักษมี สุทธการ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุนิสา พรหมด้วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงเพชรา ศรีลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงชลธิชา พรมรินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายวรวุฒิ เฮ้าปาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๖๙

นางสาวศุภลักษณ์ สนิทนอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๐

นายแดง ทองหล่อ
๒๐/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๑

นายทีปกร อ่างบุญตา

๑๓/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๒

นายบุญเยียม

่

วงษ์ทำมา

๑๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๓

นายณัฏฐกิตต์ ชัยแสนฤทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๔

นายจีรศักดิ

์

ภูเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๕

นายธีรภัทร เหินเมฒ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๖

นายตะวัน สมอุดร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๗

นายเอกรัตน์ เทพาขันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายทัศไนย นนท์นำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายประวิช ราชนุวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายพีรวัฒน์ เผยศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายธีรพัฒน์ คำมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายเอกราช คันตะลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายพีรพล รัตนพลแสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายจักริน ทองแจ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

กิงขุนทด
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายอาร์มรินทร์ อุปรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายจักริน ไชยคำภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายธนธรณ์ สาลาพัก
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เนืองวงษ์ษา

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

ดีเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนยสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายพิชิตชัย ทบโม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายธนาธร พิรุนสุนทร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายชลกานต์ ขำหวาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ สังข์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายเนติพงษ์ บุญเต็ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายปรีชานันท์ แก้วโนนตุ่น
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายสิทธิชัย อินทร์รักษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เหินเมฒ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายอวิรุทธ์ จันถัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๒
นางสาววฤนดา เข็มพิลา

๒๒/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๓
นางสาวจุฑามาศ เจริญศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๔
นางสาวนำฝน ชูหมืนไว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๕
นางสาวอรสา คันตะลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๖
นางสาวเนตรนภา จีวีระ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๗
นางสาวแคทริยา ทะวะลัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงญาณี สระแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงอภิญญา ขุนทวี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินสาคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงอาริยา ไวยกัญหา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงภัคธิดา บึกขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงจันทิมา นาคโบสถ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงสิริยากร เหินเมฒ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงพรชนก ลาประดิษฐ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงนวภัทร อินทเรืองศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงญดาพร แก้วใส
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงเมธาวดี บุตรศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ โพนรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายมงคล อนันต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายเอกชัย ทาวยศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายไอศวรรย์ ช่วงชาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงพัชรพร พลบท
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงจิรนาฎ พรมเวียง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงนภาพร เยินสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงอรรัญญา ผาสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงภัสวี สีหาโคตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงทิพรดา เทพาขันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงนฤมน คำควร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงอลินลดา อุดรเขตร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๓

นายณัฐวัฒน์ แก้วมุงเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๔

นายพรเทพ เพชรแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๕

นายวีรภาพ อุดมกันย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๖

นายธีรเทพ ประมูลศิลป
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายฐิติพงศ์ เซ็งขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายเกรียงไกร ไชยคำภา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายศราวุฒิ สุวรรณมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวผาย

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายนวมินทร์ โตโธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายเบญจรงณ์ สิทธิยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายรามิล สิริโท
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายไมตรี กุนานัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายบวรวิชย์ เกิดนาแซง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายอภิวัตน์ เพ็ญสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายนฤเบรศ สิทธิสาสน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายภาโชค วงษ์คาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายดนุพร กอบสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายวทัญู รินสันเทียะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายพงษ์สกรณ์ คำปน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

บริบรูณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายปยะราช บัติดอน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายรัฐพล บัวผาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายพีระพงษ์ ทำเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายไชยพร ไกรมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายธีรภัทร์ สโมสร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายวิทยา แก้วคูนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายอานนท์ บุญขยาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายศุภากร อ่อนศิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายภัทรพล สวัสดิขวัญ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายกัมพล เพ็ชร์ยอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายกิรติ อุ่นสนิท
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายอนุชิต สารีวิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๕

นางสาวจีรนันท์ แสนคำยวง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงสุธิดา ปนรอบรู้
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงกัลนิกา ชุมราช
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ปองฉิม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันนพคุณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงจิรนันท์ คงจริง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงพรพิมพ์ พุ่มทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงสุนิสา ธรรมโม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงนุชนันท์ กินาพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงจิรประภา เติมจันทึก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงชืนนภา

่

แต่งเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ประมูลศิลป

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงวิภาดา แก้วหล่อ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงเนตรทราย วรนาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รวมสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เริงเกษตรวิทย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงรัชดา เทียมขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงเกตุสุดา มากด่านกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงวีรดา แขวงแข่งขัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิราแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงชวัลลักศณ์ ทองจันฮาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงอารยา หมากชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงรจนา ทองใบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๘ เด็กหญิงบุษศญาภรณ์
บุญแจ้ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๒๐๘๙

นายณัฐวัตร รอดน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายอโณทัย ศรีสะอาด

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๑

นางสาวณั,ฐพร ตาสุวรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงสุพิชชา เงินถาวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระประดู่ ศรีประชาธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายพีรพันธ์ ไหวพริบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงพรนภา ชนะหาญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงกัญญรักษ์ แสนยะบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โพทะเล  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๗

นายวิเชียร บุญช่วยสุข
๐๘/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๘

นายมนูญ สิงห์คำ
๑๕/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๐๙๙

นายสิทธิไกร จันดาหาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๐
นายศุภณัฐ สิงห์เงิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๑

นายวินัย ปนแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๒

นายมงคลชัย สุขเกษม
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๓

นายชลิต ธัญญะอุดม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๔

นายธนบดี เทเวศธำรง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๕

นายพีรวิชญ์ นิลานุช
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๖

นายณัฐวุฒิ คุ้มสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายศิลา ทับทิม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๐๙

นางนุจรี บุญช่วยสุข
๒๔/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๐

นางพลับพลึง นิลเกิด
๒๙/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๑

นางสาวยุวดี ทองวัน

๑๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๒

นางสาวพิชญานิน บัวอุไร

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๓

นางสาวสุนิสา กระสายทอง
๒๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๔

นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๕

นางสาวกนกพร อ่อนพรม
๒๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๖

นางสาวบุญมี ศรีบานเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๗

นางสาววิรงรอง สมศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๘

นางสาวนิภาพร หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๑๙

นางสาววรรณวิสา เปยสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๐

นางสาวปดิวรัดา รุ่งยิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๑

นางสาวภัณฑิรา กาญจนวิสูตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๒

นางสาวสุดา ดวงกะสินธุ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๓

นางสาวศิริญญา พรมแพทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๔

นางสาวจิตรารัตน์ ยิงวงค์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๑ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงรัชนี ชาชิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงวรินทร สาระคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงปุณณรัตน์ สิงห์เงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงภัทรา เกิดธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงดารารัตน์ ปนบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงอรนิภัทร นิลานุช
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสิงห์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๒

นายสมพงษ์ คนเกณฑ์
๐๖/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายวัฒนศิลป พันธ์โนราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พิศนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายสุวิทย์ บุญยิง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายกิตติพงศ์ พงศ์สินชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายชินวัตร โหมดนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายพิชิตชัย หมันวงค์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายศรายุทธ ขันทองคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายธนกร โหมดนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ผสมโค
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๒

นางบุญเรือน สุทธิสุข
๑๗/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๓

นางรัตติกร ไชยมงคล
๒๐/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๔

นางวรรณนิศา ทวีขวัญ
๐๒/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๕

นางอนงค์ ศิริโพธิแพง

์

๑๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๖

นางสาวลาวัลย์ โพธิสิงห์

์

๑๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสุขมาก
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา จุ้ยกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงสโรชา ปนอำไพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงพรณธี รัตนทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงเพชรลัดดา ไพรพนม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงอัมรา โพธิใต้

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงจิราภา จุ้ยกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตะกุดไผ่  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๔

นายสุรศักดิ

์

สายพิมพ์
๑๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายกฤษฎา ช่างหล่อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

กรายทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายศราวุฒิ ละอองเภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายมงคล ปอมฉิม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ช้างนารถ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์ไพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายถีรเจตร์ ใจกล้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายระพีพัฒน์ สิงหันต์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายกิรติ น่วมโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายปญญา พิมพ์ประสาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายอัษฎายุธ พูนหมี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ บิดาทุม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายยศกร สุขชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายธีรโชติ ค้อมสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายวทัญู แซ่โซ้ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายภูผา หัสโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายณัฐชนนท์ บุญเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายฉัตรนนท์ กล้าการขาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงเอริยา บุญแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ไชยคำมูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงธณัชชา พระขันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๖
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

คงเพชรศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุธิดาพร เพ็งแจ่ม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงปรารถนา ชัยสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงอทิตยา มุยแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงสุวนันท์ โอชารส
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงลลิตา พูนหมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ หาระชอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม ศรีธงชัย  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๓

นางสุรีรัตน์ ฉัวตระกูล

่

๒๑/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังลึก บ้านวังลึก  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายอิสรา สุขมะณี
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายธนาวุฒิ ยอดวัตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๖

นางทิสา ไคลมี
๐๓/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงเมทณี มีภิปราย
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงชลิตรา แตงร่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงอังคณา เขียวคราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงชลธิชา ธงวิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงรัตน์ติญา ทองสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ รวมทรัพย์  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงอันธิกา ทิพย์โกสุม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายวิศรุต ศรีสุวัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๕

นายจักรกฤษณ์ สายทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายรัชพล หอกคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายวาทิตย์ ปนนาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงกรนันท์ พรหมหากุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา ตังถิน

้ ่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงณัชชา วิลัยศิลป

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงปญจิวาน์ ทาเวียง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงพัชราวดี แสนประกอบ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงพิจิตตรา สีชมชืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายสร้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ ใจบุญมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงวิยะดา ปะสาวะเท
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงสวรรยา สีหมอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองชุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงอรัญญา บัวดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายคีรีกรณ์ ยุติธร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงจรัญยา คงเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ริตพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงเลือม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายณัฐพล คุณแก้วอ้อม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงศุธิชา ตรีประโคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายสิทธิกร ศรีเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุธิตา เอียมนิล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงสุปรียา คำภูษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงสุพิชญา อุ่มครบุรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงอรฎา หาญประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญเฟรือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกนกเนตร วงษ์จำรัส
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายกฤษณะ โสพัฒน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายธรรมรัตน์ หัวคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายธราเทพ จงเทพ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายนครินทร์ ปะสาวะทัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงปยนุช กุลจันทึก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงรัตนากร ฤาชา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงวิยะดา นะน่าน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงศิริวงศ์ ทัดทาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุธิดา หมืนมา

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายไกรวุฒิ อินทะนู
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เดิมชัยภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงจิระนัน สุขสวย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงชลธิชา อุทธิยา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายณัฐพล นิรันสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญพัก
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

นิลอำพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงปาริชาต เหลืองโม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงพิยดา นามทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายวราพล คำนึง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงวิภาพร สายทองดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายสิริกร กิจภัทรโอฬาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา พีละ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอารียา หมืนมา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายเอกพันธ์ พันธุ์สุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายก้องเกียรติ

์

ตลุกไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงจุติรัตน์ เกตุเก้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายชัยวิรัตน์ กองแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายณัฐพล สิงหะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายธีรภัทร ขวัญแน่น
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายปฏิวัติ พรมโต
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายปญญา หงษ์รัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๕

นายวีรพงษ์ ปองผัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายศรราม พบพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงอธิศรา ราชิวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงอภัสรา เสมาเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงอมรพรรณ ไพวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๐

เด็กชายอรรถพล คำอ้องสวย
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา โยธานันต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายคณนันท์ วงศ์ปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงจิดาภา ราชธานี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักษาชอบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๕ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ แขวงกระทุ่ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายศักดา พุดมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายธีรภัทร นวลเทศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายสายฟา วันชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงอริสรา กับขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๑
เด็กชายกาญจน์ปวีร์ จิรเกริกเกียรติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์จร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงฉัตรีญา พานทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายณัฐชนน บุญเปลือง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ชูตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่วงพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงดาริน คำภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายธนพล พลตรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายธนา อายุยืน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายธนานนท์ แก้วสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงธัญรดา พุฒนาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เกตุขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายปภังกร เหง้าสาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายประวิทย์ ทองคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายพฤษชาติ บุญโคกกรวด
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายพีรพล บุญซ้อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ จันทร์หีบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงภาวินี เกตุดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายภูวดล สิงหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายมงคล ตันกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นากแนม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายรพีพัฒน์ เพ็ชรทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายศุภชัย แสนยากร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงสุนิษา ฟกเหลือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุรัตดา สุธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายอนุกูล อุปเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอภัสรา สิงห์ขร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงอรทัย มาไกล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ยะตัน

๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา สานมะโน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงอุษา ทองห่วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงนภัสสร สารมะโน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงรำไพร ปองแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายกิตติภัฎ จิบจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงจรัสศรี ชัยมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงฐิตาพร ชืนใจ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายธนกฤต โชติพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงปาริตา จันดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงพรรณธิภา วันแต่ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงรพีภัทธ์ สมานพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวโตก วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงกมลวรรณ โชติพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายกิตติภพ มากสิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๓
เด็กหญิงจรรญารักษ์ หนุ่มน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงจิรัชยา คล่องแคล่ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงชนัญญา ภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายชยางกูร จันทร์ขวาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ ไพรมล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายณัฐพล ราศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายถิรวัฒน์ โชติพรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายทรงวุฒิ ทองถิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายทศพล คำชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ตรง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงพัชรพร เปกธนู
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงพัณณิตา โกสีตอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงรตนพร วงษ์ประทีป
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงรวิสรา แสงจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ วังคีรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงวรรณิสา ชาติไทย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายวุฒิชัย แก้วต้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงวโรชา ผิวจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายสมยศ วงศ์ประสิทธิสุข

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา กิจพินิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ราชวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงสุนิสา มาสี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงสุพัสตรา สีทะดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายสุภนัย สารีคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ประนันทัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา ดูรูปรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายอานัต ปนดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงเกสร ตุ่นหนิว

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายเทียนชัย บุญประดิษฐ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายเสกสรร อักษร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายยศพัทธ์ เบ็ญจมาศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงวรัญญา แก้วต้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงสุชาดา พรหมศร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประนันทัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา แก้วแย้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียนชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดาพร ทรายฮวด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วชัยยา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงกรชนก กมลเสถียร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายกรวิทย์ เขมะสมบูรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายกฤชณัท
รัตนปญญาเดชากุล ๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายกฤษณะ ธรรมมีภักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายกิตตินันท์ ส่องทางธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายคฑาเพชร สมภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงชลธิชา จันเฮ้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายชินวัตร ฤกษ์นัทธี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงช่อลัดดา เนียมถนอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายฐิราชัย สิงห์วรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายณฐพงศ์ กุวะลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายณัฐกิตต์ นานอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายณัฐชนน แสนนาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฐชา ถุนพุฒดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ประหา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงณัฐริกา สมพุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ ไหมสกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงธนัญญา กอนปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายนพคุณ สุทธะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายนพรัตน์ ทองวัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงนีรนุช ลาดเลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายปฏิญญา วราสินธุ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายปณณวิชญ์ ครุฑนาค
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงปยะธิดา พลโยธา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงพรไพลิน สินคงปอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายพศิน ท้าวเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมพา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ ฆ้องแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มิงมณี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงภัควลัญช์ มณีศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายภูธเนศ เฮ้าปาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงภูริชา คุ้มยิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ สุกคง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ มีพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายวรธันย์ วงษ์โพธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ทีพุทธา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายวัชร นวลเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงวิลาสินี ปานไกร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ คำทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล พลน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๘
เด็กหญิงศิระประภา คำพิฑูรย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายศิวพล ทองแย้ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายสนธยา วงธานี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายสิทธิชัย แก้วดวงใน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงสิรีธร ขุนสุรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ปานมพฤกษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงสุธาทินี ซาเหลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๙ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายสุรินทร์ คำระพี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงสุวิศา อนันตภักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายอชิตพล ศรีบุรินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายอธิป จันมโนวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงอนุสา ใจเทียงธรรม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงอรญา พุ่มทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายเจษฎาวุฒิ โทหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายเชียรชัย สิงห์สาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายกมลวรรชก์ วงษ์กลม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายกฤษนัย บุญลือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๕
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

พันธุ์กาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นาดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิชัยประดิษฐ์

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

สวยกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ สุขเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายนนทบูรณ์ ลิมรังสฤษดิ

้ ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงปภัสรา อายุยืน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงปรางค์วิไล เทียงธรรม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายพัฒนพงษ์ อยู่รอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายพีรพงศ์
รัตนปญญาเดชากุล ๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงภาวินี ภู่ศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายภูมิณัฐ สุพรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงมาลียา กรเนอร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงรัตติยา โนนสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ เต่าแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงสมรพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงสุวนัน นาคคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงอนันดา อาสมาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีท้วม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายธนภูมิ
อรุณประเสริฐกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงนิภาพร ไก่แก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายพลวัฒน์ หัสโร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายพิชิตชัย สิงห์สุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

วงค์บุตรดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงศศิประภา รอดแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงสโรชา รัตนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงชาลิสา แสงนก
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี ภู่กำจัด
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงยศวดี ทองวัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงกุลสตรี ท่างาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงกัญชลิกา ทองพู
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ เทียนสำเภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงพีรดา นวลทิม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงมินตรา ร่มเย็น
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายศิวพัฒน์ เปอดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ณรงค์ศร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ พุ่มพวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงนุจิรา หอทับทิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๓

นางสาวกฤษณา พูนยอด

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๔

นางสาวอมรรัตน์ คำสุรัน
๐๓/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ คำขุ้ย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายธณัฐชา วันศุกร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงลัดดา แสงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สมภาศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีคันธมาส
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๐

นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
๐๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงธนัชพร ชัยยะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงปุณยภรณ์ คลังแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๓
เด็กหญิงพัชราวรรณ เจริญเสม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงมนัสชนก ทับทิมทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายธนพล ศิริวัฒนาพานิช
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงฐิติพร ทองงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มาทา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายทศทิศ หวันแสง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงทิพย์เกษร พลูมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายธนกร ปริปุรณะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายธนะวัฒน์ ภักไทย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายธรรมนูญ แสนสำราญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงนันทวรรณ สาเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายพิชิตชัย ธรรมคุณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงรัชนีรมณ์ มหามงคลนุสรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายวงศกร ดวงกาคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงวรรณิดา หรังเอม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายวุฒิชัย เปรมปรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยุดรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงสุชาดา โสมลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงเกวลิน มันคง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๓
เด็กชายเพชรธารินทร์

วิไลวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา น้อยกร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๕
เด็กชายกฤษณลักษณ์

แดงดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายจอมเทพ ไวยการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายจักกฤษ หลวงประชุม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายชนาธิป ประดับทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สังฆมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายธงชัย เปาทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรคุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายธีรภัทร ทวยมีฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายปพนสรรค์ พรมมานะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ทองคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ กระแสเทพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายรุจิกร ครองสิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายสุชาติ ชมชืนฟุง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายสุรพงษ์ เจริญเสม
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอนุชา คุ้มสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงอัจจิมา ทองแท้
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงอิสริยา จันทร์เหลือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายเจษฎาพร อินทโชติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายเชษฐา คุ้มสุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงเปรมิกา สุดงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงโชษิตา ตุ้มทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงจินตพร จ่างกระจาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สกุลรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บ่อชน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายธนพล จันทร์แก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายธนากร จันทร์แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองเผือก
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๓
เด็กชายประกายเพชร

ใยธา
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงผกาวดี กาฬภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายพงศกร ขำคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๖

นายพัฒนกร ด้วงสา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายพันธ์เทพ ทาทองคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายภาคภูมิ ปนพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงมาลินี ห้อยดอกหอม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงรัตติยากร แก้วเผือก
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายวรมันต์ กระพันธ์เขียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายสาทร ลิมฮวด

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายอาทิตย์ เปาทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วันเสียน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายศุภโชค เครือเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงจีราพร เทียนนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงพัชรพร พิชัยชืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงศศิธร สีลาโครต
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงชญาดา ธาระสืบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงนริศรา ทองกาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงภาชินี พลพิลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงวรรณภา ยศรุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา คำมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงพรรณธษา ม่วงเพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงศศิประภา เครือเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงจันจิรา สีรังกา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงจิตราพร แก้วสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงอนินฑิตา เทียนนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงแพรวา แสนสุภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงปกีรณัม ม่วงสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ กลินประทุม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายณัสธวัช ทวีบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายเดชานันท์ สุขหวาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายนครินทร์ พรมคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ขอนปงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ฉัตรกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จงรักชอบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายรวมพล โขขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงกิตติมา รอญยุทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงชนาพร พาแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงบุศราพร บำรุงภูมิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๒
เด็กหญิงภัสจิราภรณ์ โตทองหลาง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงมณนภา แท่นศิลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลดงนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงสุรัญชนา แสงสว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายสุวัฒน์ เอืองกิตติกุล

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเมธี ปญญาธร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายชินวัตร เสนาน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายกตัญู เคณาภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายชนะชน บรรยงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายสุริยา อินทรเกษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คูโคกสูง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายชาตรี ทวีบุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเนียม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายธนพล อุ่นสวัสดื
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงช่อผกา สีผาโดด
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ เหลาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงสรัญญา ทวีบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ภูบัวศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงลาวัลย์ วาระเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายกฤษดา นนขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายพันทิวา ทวีทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายสามารถ วันเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงนันท์นลิน เทียนนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงปญญดา เพียวิเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๗

นายปนพนธ์ ไพศาลพันธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๘

นางทัศวนนณ์ แสงสุก
๒๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๗๙

นางสาวสุนิดา วงศ์ชารี

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๐

นางสาวพัชรพร สุขขี
๑๔/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงวรรณภา นิลคีรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายอาทิตย์ สุขภิรมย์
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายพารดน สายันห์
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายพัชรพงศ์ มงคลวัจน์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงอุมาพร อัมพันธ์
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์แสง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงแพรวา บุญมี ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายธนโชติ ราชองค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายปยะพัทธ์ กันยาวะดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ อักขระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายหิรัญรัฐ ประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฟองทนุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงนิศาชล สุดนอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงนฤมล พรมนนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงตะวัน จันศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงศวรรยา ม่านตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทับทิมจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตีบใต้ วัดตีบใต้  

พช ๓๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงกานต์รวี นาคเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงกานรดา นาคเพชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงจิระวรรณ นาคเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายชนสิษฎ์ เกตุกัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงณัฐธิฌาภรณ์

มนตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วดอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายธนภัทร เบ้าทองคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงธนัชพร ศรีบุญมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงธัญธร ดวงลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายธาราพงศ์ สีอุดม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงนิตยา รักธัญกรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายนิติภูมิ แก้วแกมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงนุชจรี นาคคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงปณิชชา หนูสลุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายปวรพจน์ ศรีเมืองซอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายปติภัทร ทับทิมจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงปยฉัตร แก้วแกมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี กลมเกลียง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงมนชนก สร้อยกุดเรือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงมาริสา โชติพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงรัญชิดา ขวัญแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๑
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ หอมดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายวัฒนพัฒน์ ศรีคันธมาต
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายศุภกร จอมทะรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายศุภกฤต จอมทะรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายสกล ปตติสัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายสมพร จิมทอง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายสหรัฐ น้อยนวล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงสิรินภา สุทาเนตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ หงษ์ลอย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุทธิรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายอนพัทย์
พุทธิลิมปนานนท์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายอนุศิษฎ์ เพชรฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายอมรเทพ แก้วเถาว์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา จิตร์เทียง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายกฤษณะ ดอนเดือนไพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงกัญญรัตน์ หล้ามณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ทับฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พ่อครวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายกีรติยุต เลิศภู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายชุติวัต สดงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงนนชยพร คล้ายสุวรรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๓
เด็กหญิงประไพทิพย์ ปลอดภัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงปทมาวดี ศรีเอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายปยพงษ์ นุ่มขมิน

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงพนัดดา ไทยแท้
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงภัสมินทร์ มีสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายภานุ เพ็ชรอำไพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายภูรินท์ แก้วแย้ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงจินดาพร จันทร์เติบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงชนกกานต์ เอียมปอ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงสุพัชชา คำมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงอริศรา ก้านขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายเกษมสันติ

์

ปกเขมายัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ คำพิทักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงณัญจนา จันทร์เฮ้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงณัฐนิช เบ้าทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงดวงตา ดอนไพรเณร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ กุดน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายนพกร แก้วแย้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายนัฐพงษ์ พรมสง่า
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ภาประเวศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายปติกร โพนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงพิมพ์พิไล แก้วเทศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อินสูง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงสุมาลี อุ้ยเพ็ชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายอติพร ทองแถว
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลตรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

สีดายอด
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๐

นางสาวจริดา เดชมัด
๕/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๑

นางสาวจิราพร แก้วคำ
๔/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงวิภา โลหะเวช
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงณัฐวิภา มาลัยรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายธนกร เกตุมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายธนัญชัย ดังดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายธนาคาร ภูทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญนาค
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายนพดล ทับแจ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงนำทิพย์ มะโนศิลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายพันกร ศรีบุญมี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๑
เด็กหญิงพุทธินันทน์ สาทร

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงมนัสวรรณ ทรัพย์พร้อม
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงรจนา แสงผึง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ชาอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงวรนุช เปรมจิตร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายวัฒนะ สันประเทียบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงวัลยา แวงวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงวารินทร์ จุลพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา ปอสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายสุรชาติ พลอยกระจ่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงอรพรรณ เพ่งพิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๒

นางสาวจารุณี บุตรพรม
๑๐/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๓

นางสาวจิราพร เสริฐปญญา
๒๕/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๔

นางฐิติพรรณ หุมบางดี
๐๓/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๕

นางสาวดวงกมล มาลา
๐๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๖

นายประภาพล จันทร์แสงศรี
๐๓/๑๐/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๗

นายประวัติ จำปางาม
๒๔/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๘

นางภควรรณ สำเนียง
๐๑/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๖๙๙

นายมนตรี ปากเพราะ
๑๘/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๐
นางสุพรรณ ทีฟอง

๓๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายมิตรชัย อินทลัย ๐/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองพานิช ๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายมงคล ม่วงแก้ว ๐/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายจตุพร จันทีนอก ๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พินิจจันทร์ ๐/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายนพพร จันทร์ขำ ๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภาษี ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ใจฉำ ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ทองสุข ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายพายุ ผาเหล่า ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงอภิชญา ชาวตะกู ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงสุพรรณสา มันคง

่

๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงอาริยา บารมี ๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายภัทรภณ คะโยธา ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ โคตรภูงา
๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายพัสกร ทวนทอง
๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายกฤตนัย บรรดิษฐ์
๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงนลิน มางาม
๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงสุภาพร พินทอง
๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายฐิติโชติ จันทาทอง ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายอาทิตย์ สุขขุมนัย ๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี อินทร์งาม ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายนัฐพล สีผง ๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงดาริณี คุณปรีชา ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงอนุทิดา ทับปน ๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงวันวิสา โลหะชาติ ๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายปราโมทย์ ฉำเพียร ๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายภูวดล ขำสำเภา ๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงจิราพัชร เนืองเอม

่

๐/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วเพิมพูล

่

๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงกนกรัชต์ แพรสา ๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายนิกูล นาดีวี ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์บุญเรือง ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายนคร จิวนุช

๋

๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงนรีกานต์ คงเสมา ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองพานิช
๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายสุทธิชัย จันทร์มะณี
๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงธารีรัตน์ แก้วเพชร
๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงลักษิกา จุ้ยจินดา
๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงวารุณี ศรีจักรคำ ๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายธีรเดช จันทร์ปลาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์ผ่อง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายจรูญ ทองหล่อ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายวราวุฒิ ก้อนทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายวรวุฒิ พุทธมาตย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายกฤษณะ ปญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายธนบดี เอกจำนงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายศิขรินทร์ บุญศรีภูมิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายบัณฑิต เทพกฤษณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายชัยมงคล มีชอบธรรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงกัญญา ชาวสวน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงปริชาติ จันทร์ทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงพรธิรา สายนำเย็น
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงนลิน เมืองเป

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๙ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงรุ่งรวี ทองจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายภูธิป แซ่หลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายจักรวาล พรหมมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายชยากร ก้อนทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงพนิดา อินแบน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขแจ่ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช ยอดจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายธนรัฐ บอกบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงพรวีนัส นิลเอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายศราวุฒิ บุตรเนียม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายกฤษฎา บัวลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา แสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงพิไลพร กาจนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายสาธิต เจียงเต็ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอำพา ลุนทองทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายเทพทัต นันทะสาร
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงสุนิตา สิงห์แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงณัฐวิภา ชัยพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายพีระภัทร์ ศิลาพต
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ นำผึง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายกฤษฎา นิลเอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ ลุนทองทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงเอสรา บริหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กล้ากระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้าน กม.28 ญาณเมธี  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๐

นายบุญฤทธิ

์

คำแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทาระกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๒

นางสาวธาริณี เขียวเนียม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๓

นางสาวกรองทอง เขียวงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๔

นายสิทธิพร เพลียดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๕

นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิม
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๖

นางสาวณัฐกานต์ คำแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๗

นางสาวปลายฟา เทศดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๘

นางสาวปวิชญา สิงห์สถิตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๘๙

นางสาวภาวรินทร์ บรรดิษฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๐ / ๑๓๐

้
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พช ๓๕๕๙/๒๗๙๐

นางสาวบุญญาวี กลึงเอียม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๑

นางสาวพรรณิภา ธรรมกูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๒

นางสาวกัลยา จันทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๓

นางสาวธัญชนก ศรีทองสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๔

นางสาวกองบุญ นานาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๕

นางสาวจันทร์จิรา นามศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๖

นางสาวปริณดา โนนสละ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๗

นางสาววันวิสา อักษร
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๘

นายกิตติพงษ์ ศรีหะวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๗๙๙

นางสาวอัจฉรา พินกัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงจิราพร ผูกฟก

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงวรรณวษา คงเจียม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๒

นางสาววิสสุตา วงศ์เจริญอมร
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๓

นายธนิสร เจริญณัฐศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายศุภณัฐ บุญสอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๕

นายมนตรี ศรีสาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๖

นายอดิศร ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๘ เด็กหญิงทิพย์แพรวพรรณ

รักษาแดน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๐๙

นายธนวัฒน์ อุ่นใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๐

นายอโนชา มุกดาหาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๑

นายพีระภัทร สีเป
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๒

นางสาวศิริโชค แสนประสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๓

นายจรัญชัย ถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๔

นายชาตรี อุ่นแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๕

นายธัญญา เมืองชาวนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๖

นายรณภพ สง่าวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๗

นางสาวชิราทิพย์ จิตรมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๘

นายฉัตรตุรงค์ ล่องทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๑๙

นายอัมรินทร์ พุ่มไสว
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๐

นางสาวสุปรียา บุญมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๑

นางสาวศิริพรรณ รอดชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๒

นางสาวรังสิริน อินทเสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๓

นายอนุสรณ์ มุ่งพิงกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๔

นายสุกิจ แปะเอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา พรมมาก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงศศธร อิมจันทร์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายธิเบศร์ โพธิศรีอาจ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายพุทธิพงค์ จันทร์ทอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายสุวัฒน์ จูยอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายประกิต อุ่นแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายอัษฎายุทธ สอจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายธนวันต์ ลัคณา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายสุรเดช แสนสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายเสรี จันทร์ประสาท
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงดวงกมล สมฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงขวัญศิริ ชัยวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แผนจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ทอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายคฑาวุธ กลินสูงเนิน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายธีรยุทธ มุลคุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายวินัย จีนหันต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายอมร โชติประเดิม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายมานะศักดิ

์

กองคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายสุขสันต์ คำจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงสาวิตรี นาคแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา มโนรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายบวรศักดิ

์

ทานิดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายเมธพนธ์ เมฆทวีป
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายจตุพล ออมสิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายบัณฑิต บุญสิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายพีระพล กอนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สีปาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายเกริกเกียรติ ไกยะฝาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงกานต์ศิริ มีแฟง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงนฤมล นันเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงวรัญญา กลำพัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงวรัญญา เปาดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา แจ่มจำรัส
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ มาชืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายสิทธิโชค คลองชีพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายพัสกร กันพลกรัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายอำนวย ทองเพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายสุเมธา มาบุรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงอริสา ยศปญญา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๕
เด็กหญิงพัชชาวรรณ์ โตมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๖

นายพงศ์พชรภรณ์
เจริญวัฒนาสถาพร ๑๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ชสมัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายศิริพงศ์ น้อยเทศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายพีรัชชัย กินทาสุระ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายรุ่งโรจน์ เรือนแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายมิงเมือง

่

พรมวัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงเลิศอารีย์ เลิศสุนทร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงวิชุดา อึนนวล

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงวรัฐดา พงษ์ประยูร
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงมณฑิรา น้อยใฝจดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงหฤทัย อ่อนมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายกรกช มณีเพ็ชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงนภามาศ นิมสนอง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงโสรยา ศรีนาแพง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงปริมประภา วังทัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงปยะรัตน์ วงษ์บุตรดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงอุษา วงษ์ทำมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๔

นายธนกฤต เพือนประเสริฐ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๕

นายวโรดม แก้วสาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๖

นางสาววรรณวนัช ผลาผล
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายธีริศรา โพนเพ็ก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงนัทชา สุกระภี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๘๙

นางสาวชโลทร หุ่นสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๐

นายณประจักษ์ สะราคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

เพชรพิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๒

นายพีรวัฒน์ ช้างโคกสูง
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๓

นางสาวสุพัตรา แสงแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๔

นายมีนวัฒน์ วัจรา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๕

นางสาวเจนนิสา วัจรา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๖

นางสาวอภิญญา คำคูณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงสุจิรา ศรีอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงลวิตรา เตชะโคบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายภูวนาทธ์ เมืองนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงอุบลพรรณ สมนาค

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๑

นางสาววัลลภา จันทร์ดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๒

นางสาวอรจิรา สนพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๓

นางสาวพราวแพรว ประเสริฐศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๔

นายฐิติพงค์ ใยบัว
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๕

นายกิตติพงษ์ อองกุนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๖

นางสาวจารุวรรณ เรืองฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เปล่งกลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงปวีณา เอียมอำ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายศุภโชค รุ่งเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๐
นางสาวประกายแก้ว พิมพ์สวย

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงพัชรดา นาตะตุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๒

นางสาวชลธิชา กุลนาคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๓

นางสาววารีรัตน์ ฮีมวิเศษ
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๔

นายภักดี วันทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายสรศักดิ

์

เชิดชูภูมิ
๓๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายนิกร ขุนประสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงสร้อยระย้า สักทัด
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายกิตติชัย สุขค่า
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายจรัส คำยา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน เภาบัว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายพรภิรมย์ นันแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงกนกพร ยอดทหาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ ขุนประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายวัชรพล หลวงนรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายธานินท์ นันแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายจาตุรันต์ จ่างผล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์ประธาตุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายชนาธิป สุขค่า
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงพรพิมล จันทะผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๔ / ๑๓๐
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พช ๓๕๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงพลอยแก้ว เครือทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายนภดล จ่างผล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายบรรเจิด สงค์ประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงสุนันทา นิกรถา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์เพ็ชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายชัยยุทธ แสนตา
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงธีรารัตน์ อยู่จู
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงสิราพร ลือแรง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงพฤกษา บุญรอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายวิทวัตร ช่างคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กระถินเทศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายธนดล แปนวงษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายวรเชษฐ มาพักตร์
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายวราวุฒิ นนทราช
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายธนพนธ์ ยิมณรงค์

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงชนัญชิดา คล้ายโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงอริสา คำภาเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงรมณ พันธุ์ขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงพรรณชัย กล่อมกลึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงวาสนา เหลือจาด
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีเกษม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงนำผึง

้

แทนสารี
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายภูตะวัน ทองติด
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงนำอ้อย นิลพร
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงเกตศินี มะโนทน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายธนาดุล ก้อนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายธนกร ทรัพย์อาวรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายธนดล ทรัพย์อาวรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงอริสา เพ็งเรือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายเสกสรร มันชู

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เผือกศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ห้วยงาช้าง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงกัลญา สักเสิม ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงธนัชชา ดีมุกดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา บัวเกิด
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๕

นางสมทรง นิมแสวงกุล

่

๑๒/๕/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์แจ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายอัษฎายุธ นามประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ประเสริฐไทย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายฤทธิชัย กมล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายเจษฎา ตอศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงนำริน สูนขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงปวรวรรณ ฤทธิศร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายสรศักดิ

์

บุญศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขวัญเผือก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงกันตนา เทพเมืองนาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงปยะพร ภูจุ้ย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีภูมิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงมุธิตา เทียนแจ้ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงวรรณิดา อยู่ยืน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงศรัญญา คงเพชรศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงอรีรัตน์ พันพฤกษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๒

นายภาสกร อินทะรังษี
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงกล้วยไม้ สนเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์บัว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงรัทธาทิพย์ เพ็งสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงปริญา เนืองจากนิล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงศิริยากรณ์ บุญมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงเกศแก้ว พาทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงจีรภัทร์ ฉิมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงมนภัทร รจนาสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทองดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงบุพกร บุษกรนิล
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายธนภัทร สุขุมินท
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายชาคร สุนทรศร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายวัชกรณ์ กระจ่างแผ้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงนุชนาฎ เส็งเอียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิประภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงจันทร์จ้าว สิงห์สาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวตูม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงชุติมา ศักดิดี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงวรวรรณ ราชสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงอนิสรา บัวมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุนิตา บุญหินทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ พระเทศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายพลวัฒน์ กันญานัด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายณราวุฒิ เอมโอฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุบผามาลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงอนุตรา วรรัตน์ทิพยกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วมาศ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายภาคภูมิ แก้วนวล

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงมนัสวรรณ ศรีเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงมุฑิตา ดีล้วน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายประพล กาสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงสมฤทัย อยู่ชัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงอัญธิญา บุญมาสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายณัฐพล พันจันดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงอภิชญา ชมวะนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ ปานสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงธารารัตน์ พระยืนยงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

บรรพตาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายอธิษฐ์ แสงวิจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายธนพัฒน์ โคกสอน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายวิทยา แพงวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงปฏิมา ไชยโชติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายชินวุฒิ กริดรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ หลอดทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์จีน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงนภัสสร สนธิเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายพิณสายสาม ยอดแสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สารีวรรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงพรพรรณ นรสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายภูมินทร์ โยธคล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เบ้าชารี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงพรประภา เอียดแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงชัญญ สุธีบรรเจิด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายปฏิภาณ แก้วภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงพรพิมล สุ่มทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงลักษิกา ตาวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายกันตภณ นาคสุทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ปองเต่า
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายอชิตะ โพธิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงศุธิตา มิโค
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

สิริสัณห์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงสุชานรี เกษรมาลัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายกฤต กุลชนะเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงเกียรติยากร ตาเวียน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายภัทรกร บุญเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงศศิประภา บุญชูประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายธีมาพร เพชรมณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงบุณยาพร บุญเติม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายดนัยกฤต อยู่พืช

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายพงศธร แสนอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กชาย ด.ช. ณภัทร ดิฐภักดีบวร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงอริสรา กองมงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๔

เด็กชายกรพัฒน์ บุญสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายปญจพล สุทธา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงศสิภา ธูปทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายปกรักษ์ นุ้ยเย็น
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงกรณ์ภัสสร ตรัยรัตนเมธี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แก่นจันทร์หอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายพงศธร อ่อนฉะเวียง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สมาทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงวรดา อินรอด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายกฤษดา ถินทัพไทย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พ่วงยาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรภักดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงสิริภัทร อยู่บำรุง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ อุฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงชลนิชา ฉวีอินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงวีรวรรณ ช้อยผาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา เกตุพิน
๓๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา ชาปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ นามโส

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงชนากานต์ อินทรจักร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายสถาพร พึงพวง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายสุทธิภัทร์ โคกสง่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายภูวนาท ครูทำไม้
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายกิตติพงษ์ เขียวมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายนฤเทพ อุ่นใจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พลานุสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงปณิดา สุขโต
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงอภิญญา สรเดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายบูรพา วิงวาท

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงนลิน ผุยผง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงข้าวทิพย์ กกขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงเมธาวี ขันคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายสุภชัย ก่วยคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงบวรลักษณ์ สุขธิติพัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายทรงวุฒิ สุขสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายนครินทร์ น่วมตุ่น

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงเณศรา จันทร์ไทย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายธนาธิป พัดเย็นฉำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงสุจิรา สมบัติเกิด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายจารุเดช อินบัวทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ หลิวทอง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงอารีย์ บุตรบุญชู
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงรสนันท์ กันเจิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายภูผา นาครอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายกฤตานนท์ บรรพต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายธนชัย สำเภาทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงฟาใส อินทมาลย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงชาลิสา ม่วงเลียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ถนอมถิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายศุภกร เม่นไทยสงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงสุวิมล บุญประสงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงสุจิวรรณ กึกก้อง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงอภิสสรา กระบวนรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายพชร รุ่งเรืองสมบัติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ หิรัญพฤกษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายธิติธรรม เทียงดี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายกุลนที โพธิหอม

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายนิธิศ สอนสุภาพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงแพรไหม เหล็งสุดใจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายนฤเบศ ภู่โพธิเกตุ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีวิชา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงศรัญญา กลมกลึง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงสุปรียา บัวทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายชยพล รอดละมูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายญาณพัฒน์ สีพรมมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายชัยณรงค์ นรลักษณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายถิรวัฒน์ สุโชคภิภพกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์ทาโส
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายธงชัย ร้อยมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายณัชพล ชะเอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงรัชดาพร สารสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๗
เด็กหญิงพิมพ์อัปสรณ์

เอกสมัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงวิมลแก้ว หวายหยุด
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงปทมา ทานะมัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายพีระพงศ์ เชือเมืองพาน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายอนุชา อาจผึง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงวรัญญา ลากัง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงปยพร หินสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายพีระพล บุญประดิษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายดนุสรณ์ ตาลเพชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายอรงกรณ์ ใจเดียว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายธีรนัย สุโชคภิภพกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายธนากร สีประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายเจษฎา ใบฉัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๐

นางสาวศิริวิมล สติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๑

นางสาวโสรญา โกมาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๒

นางสาวดารินทร์ สาพู
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายปรมรท์ ดอกไม้
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงฐิติพร ซนจุนจัง
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๕

นางสาวสุวนันท์ แสงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๖

นางสาวสุภาวดี โกหนองแวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๗

นางสาวณัฐกฤตา ปดมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๘

นางสาวณัฏฐธิดา บุญเทียงตรง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๔๙

นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์โสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงนภัสสร พัวทัด

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงจีรพร ศรีสุพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงเกสรา กระบวนรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายณลากรณ์ ฤทธิเดช

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียนแจ่ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงจิรภิญญา นันท์เมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงกัญญรัชฎ์ เขือนสุข

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงรักษิณา โพธิจักร

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงจิตรลดา ครุฑคล้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงถิรดา สารารัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงนริสรา ชัยเชิด
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงพรมุณี ทวดอาจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงพิสมัย รุ่งเรืองศรี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงวารุณี ทรัพย์สวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียนประดิษย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงนันทิชา ปกกาศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ สำราญสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงวรัญญา พันทำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ภู่สุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงเปรมวดี แบวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายนนทชัย ใหมทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงปญจรัตน์ สวนสระ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขวัญสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๕

นางสาวพัชรีพร กมลคร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงรังสิยา พลหินลาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๗

นางสาวอริษา ชายขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๘

นางสาวกรกนก สุขแจ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๗๙

นายกฤษณะ เงกสูงเนิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๐

นางสาวกาญจนา พุกสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๑

นางสาวธีรพร คำนวนดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๒

นางสาวนฤนาท ตะเภาลอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๓

นางสาวนฤมล กวนขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๔

นางสาวปวีณา คิดดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๕

นางสาวปารีรัฐ เทพทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๖
นางสาวพรรณกาญจน์

เกิดสบาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๗

นางสาวภัทรลภา บัวจุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๘

นางสาวรัศมี สิงห์โตดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๘๙

นางสาวลักขณาพร หงษ์ศรีเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๐

นางสาววรากร บัวจุระ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๑

นางสาววิภาวรรณ ใจหาญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๒

นางสาวสวรินทร์ ฟุงสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๓

นางสาวสุวนันท์ วงษ์จวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๔

นางสาวอทิตยา ชินโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๕

นางสาวอริศรา ทองสาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๖

นางสาวอัจฉรา อุดมพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๗

นางสาวพิมพ์พร ทองหาญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายสภัคกัญจน์ คำมัน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายชินวัตร เกาะม่วงหมู่
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายภานุพงศ์ ลำคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายก้องภพ หงษ์หิรัญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

มีฤๅษี
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงยุพดี นามิสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงยุวดี นามิสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงสมฤดี มุ่งธรรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงฟารุ้ง พิมสนิท
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายสุพัฒน์ คล้ายเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงวาสนา กล้าดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายพชรพล มินขุนทด
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายอำพล ผัดนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายชาญชัย รักชัยภูมิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายเจษฎา โนนมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงอัมภัสชา วงษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ นิมน้อย

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายทักษิณ สิงห์วงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายระพีพงศ์ พลีพรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายดนุกฤต ศรีสมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มินขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายธนโชติ สีทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายพงศ์ภัค เต่าสุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายณัฐพล จันทรพรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เงียบขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เตจ๊ะฝน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกาะม่วงหมู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ชาวนาวัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงเกตุวดี เทิญเสกตุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงนฤมล ปดสาโย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ผาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๒๙
เด็กหญิงสุรัตน์ชาวดี ขุนศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงศศิกาล สุดจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน จันทร์สุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ชินชัยภูมิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายคชา ไข่ชัยภูมิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

โกณสันเทียะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายวินัย เทพแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายสุรเดช สางชัยภูมิ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายนันทกานต์ เรือศรีจันทร์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงใบเฟร์น จันทร์สุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ระมัดหา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงจุฑามณี มุ่งเมืองกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงพรพิมล อุดรเสถียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงเขมิสรา สนิทไทย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงนันทนา นรินนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงชญาดา สระประทุม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๓ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงอภิญญา จันศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

จันทนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายดนัย โมกศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายอนพัทย์ รุมพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายธรรมนูญ สุขสงวน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงศิริพร บุญชัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงปราภาพร นิยมทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงศรุตยา คุณวันดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายพิริยะพงศ์ อุปรัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายปรมัตต์ เข็มทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายญัฐพล ดวงอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายธีรพล ปตฝาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงชนิดา คุ้มเลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงฟาพราว แปสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงจิตลดา ดาวโคกสูง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงเบญจทิพย์ หินใฮ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงอรัญญา บุญนำส่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงนิภาพร ขันทพิชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายดุสิต แคนสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงอารยา ถนนน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงสุรีพร วิษณุมาตร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงสุธิตา คงประยูร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงอุดมพร วิหกโต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายณัฐกานต์ แสงลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงพรนภา ทองบุญเกิด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองกลัด
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงจตุพร ชินโคตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงมนฑกานต์ นิลสระคู
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๔
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ เสนสอน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงพัชราพร แพไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายวิทวัส เจริญใจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงอาทิตญา มาตนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงศศิมณ อาดคะนอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ขันตี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายศรัณู แดงสีดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ประมายะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงธนภรณ์ บุตรทะสี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงพรนิภา นิยมทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

พรมดวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงมานิตา หินใฮ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายเจษฎา ดำจร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายไชยพร จันทร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ เภาจันทึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เย็นใจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา คณเกณฑ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงศศิธร ชวนขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงอภิชญา โพธิอ่อง

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงสุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายธนาเทพ เทียงดี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายพีระพัฒน์ จันสุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายอดินันท์ สีคำเรือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายอนวัช คำทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงกัญญาภัค สมบัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กว้างนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงณัฐนพิน สุโคมุด

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงณิชาภา แรงมาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงนำฝน เนียนทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงพรรณพษา ลีลาอาจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงมัญฑิตา แปนเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงศิริพร วงค์คำชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงสุชาดา สุขสบาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายวิริยะ วาชัยศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายวิชญ์พล เจริญรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงฐาปนี ลีหัวสระ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายปยะ สุขประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ศรีเนตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายรพีภัทร ใจหาญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงชนิดา มุ่งเจริญกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายชัยมงคล ฉัตรเมืองปก
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงกรกนก โพธิดง

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ พหลยุทธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงรณพร ซุ่นกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงสุนันทา มีหัวโทน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงภัคจิรา สงวัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ตองอ่อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายนพเก้า เกิดฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงศศิประภา โพธิเข็ม

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงสัตยาพร เพ็งพิภาค
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงอภิชญา ทาระไชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงรัตนาวดี โอนสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงสิริญาดา รัตนสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงหฤทัย บุญชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงมนัสวี วรปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงมุทิตา
ชำนิประดิษฐ์การ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงวิลาสินี เสมาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงสุชาวดี ใจเฉือย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงปภาวดี พงศ์มหาผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๔

นายไพศาล ทองเต็ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๕

นายสาริน มีกิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๖

นายสิทธิกร สงหลำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๗

นายสุทธิพงษ์ นามแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายอิษฎา เกษสาคร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๓๙

นายธวัชชัย ทองใบใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๐

นางสาวจุฑามาศ สระสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๑

นางสาวปยะธิดา แรงเขตการณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๒

นางสาวสุมิตรา ภูมินอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงบุษกร ปตฝาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๔

นางสาวยศวดี เคนดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๕

นางสาววิยะดา เบ็ญหมัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๖

นางสาวเนตรนภา โนรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๗

นายธนากร สุ่มตะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๘

นางสาวณัฐญาจิต สิมารักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๔๙

นางสาววารุณี วิเชียร
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๐

นางสาวกัญญาพัชร วรรณวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๑

นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงนฤมล พินิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๓

นางสาวสุวรรณี เกิดยืนอยู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๔

นางสาวปรียานุช เขยนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๕

นายพลพจน์ บุญมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๖

นายสืบสกุล เบ้าลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๗

นายอดิเทพ ทองศรีนุ่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๘

นางสาวทักษิณา คล้ายสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๕๙

นางสาวสุวนันท์ โพธิคลัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๐

นางสาวฐิติมา เชียงม่วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๑

นางสาววรรณิกา สมภาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๒

นายอดิพงศ์ ทองศรีนุ่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๓

นายพงษ์ศิริ เก่งกลางดอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๔

นายธนภัทร หินใฮ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๕

นางสาวนิลเนตร เจริญชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๖

นางสาวฐิตารีย์ คล้ายใจตรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๗

นางสาวเพ็ญนภา ข่าวดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๘

นายกิตติธัช กลินหอม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๖๙

นางสาวสิริกาญจน์ สังขกรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๐

นางสาวกนกภรณ์ ซาร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๑

นางสาวชลธิชา ทวีสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๒

นางสาวอาทิตยา แดงพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๓

นางสาวอภิชญา ดาวแจ้ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๔
นางสาวกฤติชญากร นาคคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๕

นางสาวพัชรินทร์ สละชีพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๖

นายพงศกร เพชรสุภาพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๗

นางสาวกัลยา เกียมขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๘

นางสาวญาณิศา งีสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๗๙

นางสาวสุธาทิพย์ ดานขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๐

นางสาวพรไพลิน แพไธสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๑

นางสาวภัณฑิรา โกมลวิวัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๒

นางสาวสุภานัส แย้มทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๓

นางสาวกนกพร ใจอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๔

นายวทัญู แสงสด
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๕

นางสาวกรรณิการ์ ทองสีทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๖

นางสาวสุภาพร เอือสลุง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๗

นางสาวสุภาพร มีช่อ
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๘

นางสาวธัญลักษณ์ เขม้นกิจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๘๙

นางสาวนำเพชร มากน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๐

นางสาวปาริชาติ ขันคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๑

นางสาวจารุวรรณ คำนันท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๒

นายธีรดนย์ ปากหวาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๓

นางสาวชิดชนก แก้วทอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๔

นางสาวธันยารัตน์ ทองบ่อ
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๕

นางสาววรุณรินทร์ เอียงอิม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๖

นางสาวอริสรา พลกนิช
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๗

นางสาวนลพรรณ ชืนสำราญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๘

นางสาวจิรวรรณ ปาปะไพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๓๙๙

นางสาวชลธิชา เคารพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๐
นางสาวธนพร ไทยทวี

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๑

นางสาวนันธิชา มาลัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๒

นางสาวมณิการ์ จันทร์แก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๓

นางสาวรุ่งทิวา จันทะเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๔

นางสาววริศรา บุญเพ็ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๕

นางสาวอภิญญา เพ็งนาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๖

นางสาววิภาดา ร่องจิก
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๗

นายธนวัฒน์ บุญชิต
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๘

นางสาวจุฑามาศ เชียงม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๐๙

นางสาวหฤทัย ฐานหมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายภูมิรัฐ จันทรส
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงฐิติมา ปนงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

สันโดษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๓

นางวนิดา ตรีภาค
๒๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๔

นางสุภัชชา น้อยเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายณฐกร ม่านตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงจิรัชญา ผ่านพินิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงโอสถ ชัยยา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๘

นางปารีณา กะตะศิลา ๐/๐/๒๕๑๐ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๑๙

นายอาทิตย์ วิจบ ๐/๐/๒๕๒๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๐

นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตร ๐/๐/๒๕๒๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๑

นายสุวิทย์ ปกกาเวสูง ๐/๐/๒๕๒๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๒

นางพิศมัย ภูวันนา ๐/๐/๒๕๒๙ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๓

นางสาวบุษราคัม ลีบุตร ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๔

นายธันยวีร์ แก้ววิสาต ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๕

นายภาณุวัฒน์ พรมสาร ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๖

นายวันชัย เพ็งแย้ม ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๗

นายสิรวิชญ์ ชูศักดิสูงเนิน

์

๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๘

นายอิทธิกร บุญน้อม ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๒๙

นางสาวประภาศิริ สีมา ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๐

นางสาวอติภา เทพบุรี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๑

นางสาวอภิญญา ชาทอง ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๒

นางสาวชนิตา สักการะ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๓

นางสาวเชือมหทัย

่

สิงห์นนท์ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๔

นางสาวสุดารัตน์ สืบสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๕

นางสาวสุทธิดา พันธ์สุดร ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๖
นางสาวมณฑกาญจน์

จิตรแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๗

นางสาวมนัสวีร์ นาประกอบ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๘

นายนคริทร์ ชืนตะคุ

่

๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๓๙

นางสาวอารียา คล้ายพิมพ์ ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๐

นายอดิพัฒน์ กลินโกสุม

่

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายภูวิศ นาคพันธุ์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ปะตาทะยัง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงจันจิรา โกนกระโทก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายจักรพันธ์ โตมะนิตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงชลลดา ผลไม้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายชินวัตร ชาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายณัฐพล มาตะยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายธนภัทร พฤกษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายภัควี ศรีหาโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดวงประทีป
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงสมฤทัย เงินสลุง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๒

นายนำพล ตะกรุดเทียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๓

นายวรายุทธ แท่นสอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๔

นางสาวจันทมณี ตะกรุดแจ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๕

นางสาวจารุภา เณรเถาว์
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๖

นางสาวฐิติมา ทรสัตย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๗

นางสาวณัฐริกา พัดชัยภูมิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๘

นางสาวนราภรณ์ ชุมศักดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๕๙

นางสาวนิรมล รสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๐

นางสาวจิรวรรณ แก้วจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงวีรยา ตันหยงทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงวรรณวิภา ฉลาดทำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายสิริวัฒน์ แก้วจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อยู่กระทุ่ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วัดซับอุดมมงคลธรรม

 

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงบุษราคัม จันทะวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงมรกต วงษ์สิงห์ขันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงอภัตสรา จันทวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงอารยา จอมคำสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงสิริยากร ก่อมขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายพรชัย เกตุตุ้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงสุชาดา สุขเริงรืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ แสนยามาตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ จอยกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงวิยะดา ปลุกใจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงนฤมล กันจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายปฐมพร ชินแก้ว

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงสาวิตรี อ่องอารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงกนกศรี ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงกฤตยา เพชรคง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายปฐมพงษ์ มิงโสดา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงภณิดา พักพิง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายศุภชัย ดวงอุปปะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงสุปราณี วิละปง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายอโนชา เหง้าสา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายอิสระ ปญญา
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๘๙

นายเจตณรงค์ รักสุจริต
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงเนตรนภา กันยาประสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงกรองกนก จันทร์เพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงกฤษณา นำยศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายกษาปณ์ ราชจำเริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ทมโยธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงกัลยา แสงทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงขวัญนภา ศรีวังโปง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายคมชิต บุญเสริม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงจิรพร บุญสิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายจิรเมธ โสมาสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงชมพูนุช อ้นโม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายธนากร สุขนวล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายธวัชชัย ภิลัยวรรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงนภัสสร มากัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงนำหนึง

่

คำดำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายปกรณ์ สินทัพไทย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงปวัณรัตน์ คงแพง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายปญจพัฒน์ ทองปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๘

เด็กชายปยภัฏ เดือนเพ็ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายพงศกร ฮงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงพรรัชดา จำคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงพิมลพัฒน์ เปนพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงระพีพรรณ ศรีอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายรัตนชัย ขุนนคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ โฉมผา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายลาภวัต วรชินา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายวิชาญณน สายทองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พัศดร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงศศิวรรณ พุฒดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายศักรินทร์ บุตรเกตุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายศุภกร ปานคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทร์ขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงสุธิดา จีนเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงอัจจิมา กุจแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายอาชวิน บุรีหลง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงอารียา ทองตุ้ย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายเจษฎากร สีสนมาก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงกชกร จันทร์โต
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงกรณิการ์ เหล็กเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลงพิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาจหาญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงกิตติยา แก้วขาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายจารุกิตต์ ขวัญนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ตะวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงชนานันท์ คุ้มภัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ทองจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา ทองรุ่ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หงษ์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายณัฏฐชัย บุญใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายณัฏฐพล ผึงผาย

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงดวงพร สุขวิเศษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงดวงฤทัย อภัยภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายธรรมรักษ์ นิลกระจ่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๔

นายธีรวุฒิ จันทวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายนพพร มาสวังแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายนพรัตน์ นุ่มขึง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายนพรัตน์ มุงคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงนภัสสร เขตกร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงนริศรา รอดอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงนฤมล สมบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายนันทกร แสวงธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายผดุงเดช คำคูณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงพรพิมล เงินเต็มเปยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงพิมพ์พลอย ทุมชะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายพีรศักดิ

์

มีด้วง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงภัณฑิรา จงใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงภัททิยา จงใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงมติมนต์ เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงรัชชนก ขวัญพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงรัตนากร บุญเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงลดา ด้วงมาก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายวรพล ลุล่วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงศศิธร อุ่นอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา ดำมะดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงสิริกัญญา นำใจดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงสุพรทิพย์ กาลิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายอรรณพ ภักดีสอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงอรวรรญา ศรีอ่อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงอำไพร คำดำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา สีคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายเด่นภูมิ เกิดนาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงเสาวณีย์ ดาพัด
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายเอกศิษฎ์ พรมวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงไอลดา กลำเถือน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็ชรโปะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงฉันทิศา แสงพันตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เม้าฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงณัฐชนน อุณหิต
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงณัฐภัทร์ พระสอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงดวงทิพย์ พรหมเมศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงธณิชา ศรีอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายธนชัย ธงไชย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร ทะลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงนัฐพร พลอาษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงนิรุชา บุตรเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายนเรศร ศรีบุตรา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๗
เด็กหญิงประกายฟา โลสุดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายผดุงเกียรติ ทองดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงพรรษา ทองส้าน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงพัชริดา เพชรบัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงพัณณิตา ผิวอ่อน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กะโห้
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายพัทธนันท์ วังคีรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงพิณทิรา พรมเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายภาสกร คนสวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายมนัญชัย พรมพลเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงรัตนาพร สุกเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงราตรี โตผา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๕๙๙

นายราเชน อินทหอม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงลลิตา พรมพลเมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พงศ์พันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงวรินทร โตผา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายวิทวัส ไวคงคา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงวิภาวี อินโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงวิรุฬกานต์ กันดก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงวิสา นาถาดทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงศรินทิพย์ ศรีอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายสหรัฐ เกิดจร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายสันต์ภพ ชิงชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายสิรดนัย หลงพิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา มหาสุคนธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงสุภาณี วงสเนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงสุวิมล อาจหาญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงอนุธิดา จันทร์ทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายอภิชาติ ปุยแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงอริษา ทองทับ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงอัญชลี สืบสำราญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายเผชิญโชค นวนแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงแพรวนภา มันหมาย

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ทับทิมงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงชาลิสา สีสะอาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงฐิตาพร ก้อนคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรียัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายภคพล ไทยแท้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายก้องเดช สีเสือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงคณิตา ซ้ายยศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงจันทมญช์ เครือแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จันทร์กนก
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงชนุตรา ทองแจ้ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงญาณิศา เขินไทย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายณัชพล อินทร์จักร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงณัฐธาพร ดวงติบ

๊

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายธนภัทร หาญรักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายธีรเดช อ่อนธานี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงนัทรัตน์ นิลสนธิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงนิภาพร คำเจียร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายประวิทย์ ครองผา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงพรพรรณ ประชุมพงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายพาคิน ตีสระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงภัทรภร แก้วทองมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เจิมวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๒
เด็กหญิงเนตรกัญญา สังข์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กุลอุปฮาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงนภัสกร แก้วบุญเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงพนิตตา เฮวภูเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงวรรณิสา ประสงค์ผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงสรญา สุวะเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๘

นางสาวจุฑามาศ กึนทอง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๔๙

นายชยพล อ่องอารี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๐

นางสาวทิพวรรณ ใจเรียบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๑

นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๒

นางสาวธีวรา นนทโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๓

นางสาวพิมนภา หัดประโคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๔

นางสาวลลิตตา ด้วงมูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ สีชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๖
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองปอด

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงอัญพร หอมชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๘

นางสาวนรินธร คำนุ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๕๙

นางสาวพรทิพย์ จุฬามาตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๐

นางสาวรัตนสุดา ชมจูมจัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๑

นางสาววิลาวัณย์ มาระวัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๒

นายสรัล เชือทอง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๓

นางสาวสุพัดตา ขันธ์บุญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๔

นางสาวสุมิตา อ้นโม

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๕

นายหรัณย์ จันทคุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๖

นางสาวอิสิธร ภิรมย์แก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๗

นางสาวเกวลิน คำบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๘

นางสาวกฤษดา ขวัญน้อม
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๖๙

นายชวนากร ทองอินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๐

นางสาวณัฐวดี เฉลิมผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๑

นายนธี ศรีจริยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๒

นางสาวนิชนันท์ ทัศนไพบูลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๓

นางสาวบัณฑิตา หาญรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๔

นางสาวปวิชญา นิลกรรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๕

นายพลวราพร พลเยียม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๖

นางสาวพัชรพร สุวรรณศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๗

นายภูริวัตร มณีวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๘

นางสาวระวีวรรณ เปงยศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๗๙

นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๐

นายวัชระพงษ์ สิงห์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๑

นายสิทธิโชค ศรีสุภูมิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๒

นางสาวสุดา ไชทิง
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๓

นางสาวสุธีธิดา คำอ้ายด้วง
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๔

นายสุนาวิน คำเหลือม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๕

นางสาวสุภาพร สีเสือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๖

นายอภิชัย ถินทองหลาง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๗

นายอุดมศักดิ

์

กุณะพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๘

นางสาวแสงเดือน ไชยพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๘๙

นายโกเมนทร์ พรมตัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๐

นางพัชราภา นาคคล้าย
๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ จันทร์พุก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายจตุพล สารพาก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายสิทธิชัย วิบูลย์กลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงสิริวิมล หมืนรักษ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กงอุ่นใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงอรัญญา หมู่ดวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ทานีวัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา ทาบุญโสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เกษแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงสุชัญญา ทองดอนขอ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายจักรพันธ์ อินผา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายชยพล มงคลสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๓

นางสาวทิพย์ธัญญา พิมเสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ งามระเบียบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงปา แซ่ลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ ธัญญะเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายอชิตพล สุทธิสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๕๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทีปคีรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๐

เด็กหญิงบุญทริกา คำแจง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๑

นางสาวบุษบา แซ่เฮอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงพรพรรณ กองยาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ วาสณกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงพิชญา ศิริยศสกุลชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงรจนา เจริญยงชัยกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงวศิลาวัลย์ บำรุงคีรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สีทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สีสอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงกัลญกร ตาหยอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงจิดาภา วินทะชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงจิตติมา จันเสียน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ อ้นมัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายชโลธร มหา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ตรีวัฒนานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ซินสีหา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๖
เด็กหญิงมุกดาวรรณ รัตนัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายวุฒิภัทร ปญจะเสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สนันเมือง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงสิริยากร สร้อยคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี บัวพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงอณิตา เบ้าสรวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงอภัสราพร คำผิว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายกฤษกร บุญจอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายธนากร ศรีคูณแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายพลาพล จันทะราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงพัชราภา สายคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายสิทธินนท์ คำเถือน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงสุธิดา แสนบุดดา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายอัชราวุฒิ ศรีนวล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๐

เด็กชายเพชรณรงค์ สีเมืองแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายณพิชญ์ ถาวรศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงธวัลหทัย พันธ์โสภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงปลืมศิริ

้

เมืองบาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์ราช
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงมัชรินทร์ ขวัญโพก
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ มูลลอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายอานนท์ ภิรมย์กิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๘

นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๔๙

นางสาววรนิษฐา สถานพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๐

นายกฤษฎาพงษ์ แก่นแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๑

นางสาวกัญจนพร เหลืองแดง
๒๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๒

นางสาวดลญา อินทร์จันทร์
๘/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๓

นางสาวทิพย์รัตน์
เลิศฤทธิปญญากุล

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๔

นางสาวผกามาศ หางาม
๑๐/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๕

นางสุทธิกานต์ ดีธัมมา
๒๒/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุยะพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๗

นางสาวภรภัทร โพติยะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๘

นางสาวกมลลักษณ์ สีบุญมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๕๙

นางสาวกาญจนา ขวัญพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๐

นางสาวกิตติยา ขวัญพรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๑

นายก่อเกียรติ คำหมู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๒

นางสาวจริยา อัตเสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๓

นายชานน ทองสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๔

นายฐิตินันท์ คำลิว

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๕

นายณรงฤทธิ

์

ท้วมคล้าย
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๖

นายทัตพงศ์ คำปด
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๗

นางสาวทิพย์รัตน์ เรือนมงคล
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๘

นายธนธรณ์ คำลิว

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๖๙

นายธนพร หาญรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๘ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๐

นางสาวปวันรัตน์ สายคำดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๑

นางสาวผกาวินี เดชบำรุง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๒

นางสาววรัญญา คำเจียก
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๓

นางสาววันวิสา คำภีร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๔

นางสาววิร์สุดา ขวัญเดิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๕

นางสาววีรดา ขวัญเดิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๖

นายสันติภาพ ทันพรมมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๗

นางสาวเนตรนภา แก้วมล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๘

นางสาวกชกร ขวัญโพก
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๗๙

นายกฤษณะ ขวัญหอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๐

นางสาวรังศิยา พรมเวียง
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๑

นายวรพล แก้วเย็น
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๒

นางสาววรรัตน์ ขวัญพุก
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายกิตติชัย นำเนาว์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายชนาธิป พุทธายอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงดลณา ปลอดเปลียว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายถิรวัฒน์ ปลืมมิตร

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงพรรัมภา สิงห์บุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงพัณณิภา คำลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายพีรวัฒน์ วังคีรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายยศธิกร ประจง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงวนิดา ม่วงคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ถินถาน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๓
เด็กหญิงอานันท์ธิดา ศรีจริยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงฟารุ่ง นานใส
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๕

นายธันยธรณ์ ลาดพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงนิภาพร สำนิ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงพรพิมล สำนิ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงฟาใส สาลีแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ ลูกจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงรัศมี การภักดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๑ เด็กหญิงวรรณนิดกรณ์
คำหีบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๒

นายสุรศักดิ

์

ทาทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๓

เด็กชายอธิวัฒน์ ฦาแรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายอนันต์ สังข์วาลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๙ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๕

นายกิตติธัช ศุภดล
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๖

นางสาวจิตสุภา ดีธรรมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงชลิตา ธรรมสมบัติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายณัฐพนธ์ เม็ดบำรุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ด้วงทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๐

นางสาวนภสร ดีทำมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๑

นายนรวิชญ์ ปลืมมะลัง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๒

นางสาวนริศรา งามงอน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายนัฐชัย วันทมาตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงนารีภพ คำภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงปวีณา กัลยาประสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๖
เด็กหญิงพรรณพัสสา ศรีสุนทร

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงพลอยสวย อุทธบูรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๘

นายพีรดนย์ ลิมแจ๋ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๑๙

นางสาวศลิษา คำเจียก
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา คำแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงเกษร ประสมศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

คำพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๓

นายกิตติพันธ์ คำกา
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๔

นายชยังกูร เม็ดบำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๕

นายพิทักษ์ สีทาทน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๖

นางสาวมนัสนันท์ อำคาหล้า
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๗

นายจตุรงค์ แอแดง
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๘

นางสาวจรัลพร ขวัญแจ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๒๙

นายฉลอง พิลาสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๐

นายธีรพล จันทาม่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๑

นายนลธวัฒน์ คำรุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๒

นายนาวิน เพ็ชรเวียง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๓

นางสาวปาวีณา คำมอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๔

นางสาวมณีรัตน์ ขวานพร้อม
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๕

นายมนตรี คำดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๖

นายเกียรติศักดิ

์

พานกำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงจิตรลดา เผือกวิสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงยลรดี มากลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ขวัญเดิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๐ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงสุภาวดี พิลาบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงสุรัตน์ดา พิลาบุตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงเกสร ขวัญเดิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เพ็งโข้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงณรัญญา ขวัญล้อม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญตึก
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายพุทธิชัย ขวัญพร้อม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายยุทธพิชัย แก้วเมืองกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงวนิดา ซินสีหา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๔๙
เด็กชายไชยประสิทธิ

์

คำเจียก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงกิตติยา บุญสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายณทชัย วังคีรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายณัตพล จันทร์จร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ขวัญเดิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงธวัล ขวัญเดิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ เพ็งโข้
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายปรีชา เพ็งสา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงพิมนภา รักษาบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงมรุกัญญา ขวัญแจ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงมุกธิดา พิลาบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายลิขิต ดีธรรมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายสหรัฐ สนธิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงสุวพัชร ขวัญเดิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงเดือนเต็ม ดอกไม้
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงชนิดา ขวัญล้อม
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงฐิติวรดา พิลาบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ลาวลำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงพัชชา วังคีรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงรมณีย์ กองธิราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงกาญจนา ดัชถุยาวัตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๐

เด็กหญิงธรรสิกา ต้อยทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ ขวัญหอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงพรนภา หีดกวย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงพลาธิป ทองแพง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายพิทักษ์ รักษาบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๑ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ คำนา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงสิรามล พิลาบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๗
เด็กหญิงสุพรรณนิกา ขวัญหอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายสุภัชชา คำนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มารอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๐

นายกิตติศักดิ

์

สง่าศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงกุลิสรา ขวัญพรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๒

นางสาวงามศิริ กองธิราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงนันทิชา นุกูลภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงนำฝน สีชมภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายบุญดี พิลาบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ็งสา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญเดิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๘

นางสาวอภิชญา จันกวด
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๕๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงนฤชล แสงดาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงจันทร์แรม จันรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายพีระพงษ์ วงสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายวัฒณพงษ์ วรรณวงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายทศธร ข้อทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายวิรุฬห์ คำดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงไพริน จันมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงกษมาพร วงเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงจีรภา สอนง่ายดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงจุฬาพิมพ์ เลิศศุภทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงบุญญาวัลย์ จันโท
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงภาวิณี ฤทธิมล

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๑

เด็กหญิงรวิษฎา สุวรรณหงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายสถาพร สีสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงอทิตยา หล้าเวียง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงศรินทร์ธา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงเพชรกลางใจ

ขอแนบกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงรัตน์นิภรณ์ กองเกิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๗

นางสาวชุติมณฑน์ อุตราชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ วัดโนนสมพร  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายอานนท์ ทองอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๐๙

เด็กชายณภัทร ศักดิขุนทด

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๐

นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง

๑๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงสมฤทัย ใจตรง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา ศักดิขุนทศ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงปยะฉัตร เบ้าลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงนันทพร ใจตรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงสุภา ศรีไพร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ สาจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงปริญญา เพชรคง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ประชานิมิต  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงสุปรางค์ ศรีชมภู

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปาเรไรทอง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๑๙

นางแสงจันทร์ แก้วโสดา

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ้านใหม่  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๐

นายวิทยา แก้วโสดา

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายอนิรุต เลขุนทด
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายธนธรณ์ พิมพิลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บึกขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายเจษฎา อุทประภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายสุรภัทร สงเรืองศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายธวัชชัย เงินพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายอามร สุทธิพาที
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายวิเชษฐ์ ผดุงแคลน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธนัทชัย ยุ่นแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายกฤติพงษ์ ยอดสังข์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายภูวดล พิมพิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายณัฐกิตต์ ขำยิงเกิด

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายปกรณ์ พิมพ์ยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายวิโรจน์ โพธิระย้า

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร พรมชุลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายเอนก ทฤษฎี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๗

นางพิมพ์ภา ศรีชามก
๒๓/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงรุ้งวิไล พยัพไพร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงธารารัตน์ เกยนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ นามวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงกรรณิกา จงมีสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงอัยญรินทร์ ศรีวิไชย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมรูป
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ พจน์ขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงพรพรรณ น้อยกัลยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีระคุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา วังพิกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ วังพิกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงวนิดา เดขุนทด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงนุชจรี ก่อเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงมุทิตา เลขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงชนิษฐา พิมพ์ยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ยศบุญเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงกาญจนา ด้วงกัลยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายกิตติกร สีเลือม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ประภาสัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงชลธิชา เตวะสุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์ทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อยู่สุขดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายธิติกร สีเลือม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงนภัสสร ขอมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงนฤมล ขวัญยืน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายพิทักษ์ บริพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายวรายุทธ์ คะเซ็นหาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยิงจันทึก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายสหรัฐ ราชเสนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงสาริณี ระวิพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา กองเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงสุนิสา ผิวหล่อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายสุรเดช ภูมิเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา หินเบีย

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายเทียนชัย เดือนเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงเอือมเดือน

้

รอดถม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายกฤษณะ จำรัสบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงชลิดา กองโฮม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงชาลิสา คำอ้องสวย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงณัฐชา สิทธิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงนิภาพร น้อยท้าว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงบุษราคัม แก้วกุย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๔ / ๑๓๐
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พช ๓๕๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงปนัดดา แก้วดู
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงปวีณา หาทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายวรเมธ ราชทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายสหรัฐ ก้อนคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายสิทธิพล กะทะแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา นาแล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงสุณิสา สุธากาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ได้พร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงสุนันทา น้อยมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายหรรษา บุญเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๐

เด็กหญิงอรอุมา สิงหาคม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ขวัญยืน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงเข็มวิกา อินทร์ไข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายเพชรกล้า ศรียางนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชืนพันธ์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา เพียสุริวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายจักรกฤต พิสิฐากุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ ไพเราะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายชนะชัย ผ่องปญญา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อารี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายธันวา บุญเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงฝนทอง แผ่นทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงสริตา พรมชิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองใบศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายอนนต์ สมพูน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายอานัฐพล คชพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายอารยะ ก้านขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายกฤษชนะ ผาเบ้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงกัญญา เพ็ญศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงกาญจนา ปุกสารี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงจันทิมา นกกระจาบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงจีรนภา พันกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงดารัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๕ / ๑๓๐
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พช ๓๕๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายธวัชชัย มาวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายปริวัตร จันทร์เรียน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ อินทร์จันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงพิมผกา พับพา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ หม่องต๊ะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายมิณฑฎา บุญศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๑

เด็กชายรณชัย อังคาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงรัตติยา แก้วคง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงลักษิกา โสภี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงวัชรี นาแล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๕

เด็กชายวีรวัฒน์ อารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา หอมอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๘

เด็กชายสุธิพงษ์ ด่านทาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงสุวนันท์ วังคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายอธิชา บุญทวี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายอัครชัย ทองมันใจ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงอารียา อินทร์สวาท

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๓

เด็กหญิงอินทิรา ตรีศูนย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายกฤตนัย สีสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายกฤษดา หว่างอุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายจีรพงษ์ พวงวัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขทัศน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแล้
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๓๙

เด็กชายธนาสิทธิ

์

จันทาเขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายพงค์เพชร อุดมเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๑

เด็กชายพิเชฐ ขวัญมิง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำหล่อ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายวรรษชล คำดก
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๔

เด็กชายวรเชษฐ์ ไชยศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๕

เด็กชายวรเมธ ทองอินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายวัชรชัย เริญศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงวิรัญชนา จันทรา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายวิศรุจน์ บุญเพ็ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงสิริภา ระวิพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๖ / ๑๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงสุธิดา ท้าวใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี แสงแร่
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ หนสาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๓

นายสุวรรณ คำจักร
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ด้วงได้
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๕

เด็กชายอนุสรณ์ ทรงสุวรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๖

เด็กชายธนพงษ์ เลาทะนน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงปุนยาพร น้อยลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงพนิตพร เทียนขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายมงคล อิงทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายยุทธภูมิ แจ่มนาค

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายสถาพร แดงน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงอชิรญา เล็งกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงอรทัย อินปาน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๔

เด็กชายจิตรกร วระกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงพรนภา บุญปลูก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงวรรณภา แปะปสสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

เบ้าศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงอนุสรา หนูจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายธนภัทร แก่นนาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงนฤมล ท้าวมิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ศรราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๒

เด็กหญิงศิริกัญญา ศรราช
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงอรัญญา จันทอุดร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงญาณิดา พิศวาท
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๕

เด็กชายมงคล แพรดอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงวายุรินทร์ คำหอมกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายสุเมธ ม่วงชาวเรือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายจีระพงษ์ บัวพุทธ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงชลธิชา บัวบกหวาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงณิชาวีร์ เฉพาะธรรม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายธนวิน อุดมเพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงนันทวัน ดีล้วน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กงเพ็ชร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงณิชา ทัดโกสุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๗ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงดวงฤดี อิมอ้วน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พรมรินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๗

เด็กหญิงนฤมล ศรีพุทธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงมสฤณา นันทะพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงรัตนพร ทวีขวัญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงวรรณใหม่ กุดแถลง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงวรัญญา นาไสยา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ขำทิพพาที
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงอัญมณี เหลาแต๋ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๔

เด็กชายอัษฎายุธ พลพิมพ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงกนกพร กงทิพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายกฤษดา อาจปาสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายก้องเกียรติ ศิลาจารย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายคมชาญ พรมแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๐๙๙

เด็กชายชญานนท์ จันเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงนำฝน ชะเมียะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงปณิตา สิงห์ทะแสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงพัชรา คำเคน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงสันห์สิรี ประนัดิโส
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๔ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ใจเพียน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงภัทราพร พรดีมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายภูธเนศ จันเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายวัฒนะ ทวีขวัญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงสุพรรณนิกา คะเนนอก

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายอรรถพล กุดแถลง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงอาริสา มงคลวัจณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ คำไมอาจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายไกรศร ผ่อนจรุง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายบริบูรณ์ ปะวะเค

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายบวรภัค พรมด่วน
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายวรวุฒิ เชียงงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายวิษณุ หลุ่มใส
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายเจษฎา จุลวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายนนทวัฒน์ มุกสิกะบุญเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๘ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายนันพิศัย บุตรสนาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงบุลพร สุริยะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายพงค์เทพ กุดแถลง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คำแต่ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายยศพงศ์ ปญญาทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ อารีเอือ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๖

นางสาวอัมภาภรณ์ ขัตติยะ
๓๐/๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๗

นางสาวฑิฑัมพร สวัสดินะที

์

๑/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๘

นางทองประศรี อุดม
๑๓/๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๒๙

นางสาวทองใหม่ เกษแก้ว ๑/๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๐

นายบุญมา ชาชำนาญ
๑๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๑

นางบุญมี ศรีเลย
๐๑/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๒

นางมนัฎชา มณีรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๓

นางรุ่งฤดี สุขรี

่

๕/๘/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๔

นางสาวสมาพร อยู่สุขดี

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๕

นางสาวสมิชญา เลิศคอนสาน
๑๙/๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๖

นางสุวิมล ทัลทิมศรี
๑๙/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๗

นางอุบล หานุภาพ ๓/๘/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๘

นางสาวเจษฎาพร หมวกชา
๒๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๓๙

นางเลิศลักษณ์ ชาชำนาญ
๑๗/๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๐

นายเส็ง ปรุงโนนลาน ๖/๘/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๑

นางสาวอรทัย กองเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๒

นางกนกวรรณ คำตะพล
๐๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๓

นางศุทธินี เทียรรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๔

นางสาวรัตนา นิใจ
๑๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๕

นายชาญณรงค์ คูณขาว

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๖

นายชัยวัฒน์ สายสิงเทศ
๑๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๗

นายศุภลักษณ์ อุดมศิริไพศาล
๓๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๘

นางสาวกิตลดา ปนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๔๙

นางสาวณัฐชยาร์ ประกอบทอง
๐๕/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๐

นางสุชาดา ปองชาลี
๐๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๑

นางสาวมนต์สุธี ผัดยา
๒๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๒

นางสาวเบญจวรรณ นามะขันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายชยณัฐ ผายภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ ควรคะนึง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๙ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา ทองตุ้ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงโบลว์หลัน ชูเสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ ภู่กำจัด
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๘
เด็กหญิงภานุชนารถ กุญชรโชติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปานอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงเพียงขวัญ เหิงขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงกมลศิริ แปรสนม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงสุวพัชร โพธิอ่อง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงไอริน กุลบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงปวริศา พงษ์ต้น
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงสุวิมล ศรีดาวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๖
เด็กหญิงภัทราวรินทร์

นิลบรรพต
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยสีดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๘

นางสาวสุพัตรา เครือวัน
๒๓/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๖๙

นางสมร ละดาดก
๒๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๐

นางสาวนิภาพร ดวงโกสุม
๐๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๑

นางสาวจันทร์ทิพย์ ขมโคกกรวด
๒๕/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๒

นางสาววันทนา อยู่รอง
๑๔/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปนแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ น้อยคำมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงศุทธินี ฤทธิน้อย

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงณัชชา เทียงราช

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายธนรักษ์ กิงแก้ว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายยุทธนา มาลาศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายวันชัย จันทร์โท
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงกนกพร ชูขาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงดาราณี ถินทัพไทย

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงสุพรรณ์ษา ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงสายชล โอ่นอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายภาณุพงษ์ อ่วมอ่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชนชี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสประดิษฐ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายทรงชัย จินะโกฏิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายนววิช ปนศรีทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายพีรภัทธ์ เข็มทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๐ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายภาคภูมิ เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายอำพล ฤทธิเดช

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายนที จันทร์งาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงกัญญาณี นีระพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงมิรันตี เมาะราศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงศุภวรรณ หงษ์ร่อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ มาทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงอภัชฎา ไชยบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงทินประภา สิทธิจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงอาภัสรา คงพิทักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายกรวิชญ์ เทียนแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองคำน้อย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายศราวุธ โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายสาทร สีเสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายอชิรวิทย์ มีทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายชาคริต โอ่นอ่อน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงกชกร แก้วใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงชนัชพร สมบารมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ นามวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงศิรดา รักสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา จันทรพินิต
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงสุวนันต์ ชนะพจน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงอรทัย ขำวิไล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงสุจิตรา เซียงฉิน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงช่อลดา อัมชูฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายกิตติพล โพธิพันธ์

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายกฤษฎา แสงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายกานต์ดนัย ทองแดง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมธิดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๐

เด็กชายธรรมรงค์ กิงมะนาว

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายรพีพัฒน์ เหลียมแฉ่ง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายกันตินันท์ พาตา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงกันญ์วรา มันฤทัย

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงกรรฑรส ทีพี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๑ / ๑๓๐

้
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พช ๓๕๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงชญานันท์ พิมเสือ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงชไมพร มันเจริญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงญานิกา คำมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงมัลลิกา แสนสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงมณิภา ทองธูป
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงอณิชา ดอกพุฒ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชาลีเปยม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงปยฉัตร์ รสหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงศนิต เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงนำเพชร แสงแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สิทธิจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ มาภัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงนฤทัย ลันเหลือล้น
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล เย็นฉำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธงสันเธียะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงหทัยชนก เกิดแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซับบอน  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงรุจิรดา ชอบเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหิน วัดวังขาม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงณัฐริชา พิมพา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงบัวตอง รองสังข์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงอำไพ ชินขุนทด

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายเทวรักษ์ กลันเจ๊ก

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายณัฐพล อ่อนอ้วน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงอภัสนันท์ บุญพัวพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดสันติธรรม  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ คำภูเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ชอบสอาด ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายเกริกพล ศรีพลกรัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ศรีโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายธนากร พึงมี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายปยะศักดิ

์

นรนารถ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงปยวรรณ คำดี ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงสุนิตา มณีนพรัตน์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีนพรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายนำชัย แก่นกลางดอน
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายธนโชติ บุญแตง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายอชิระ ไตรรงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายชากร อินทร์บำรุง
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงมลวิภา เจริญศรี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงศุภลักษ์ ช่อประดับ
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงบุญญานุช สุมังคะ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงญาณิศา ธิราชรัมย์
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อุตรพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ สนกันหา
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไต้ริน
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายสรวิชญ์ ไชยปลืม

้

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายสิริชัย วักไธสง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สีดาวงษ์
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงสกาวใจ มารศรี
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยปลืม

้

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปานดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงวรรณนิสา กรุณา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๕
เด็กชายเท็นทัศนัยน์ กรุณา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายธีรพล พรสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงญาณิศา เถาสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงฟารุ่ง คำวันสา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ปลุกใจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท ใยบัว
๓๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทาวะรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงนิสา คำบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ เกิดมงคล
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๔

นางสาววราภรณ์ วงค์เข็มมา
๑๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงณัฐพร สุขวิเศษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายทินภัทร ผุยมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงอารียา อินทร์เทียง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงกัลยาภา โพธิดี

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงจิรัชญา ทองเชือ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงวรรณิดา จ๋อยพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงวรัญญา แสนประสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงอุมาพร สีมี

่ ่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงใบเงิน บันเจิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงชลลดา สิทธิแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริพรสวรรค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงญาภาณ์ โลทะลาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายณัฐพล คำเลือม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายทิฐินันท์ จันทะคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายธีรวุฒิ วังคีรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายนิดติชัย สงิมทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงปรียานุช จันทะวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงภัทราพร เบ้าทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายภูวสิษฎ์ เกตุดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายมนตรี โสประดิษฐ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๕

เด็กหญิงลักษิกา บันเจิด
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๖

เด็กชายสถิตย์ เฟองศิลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายสุรเดช คันทะมัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญฉวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงอภิชญา นนท์โคตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๐

เด็กหญิงอรกานต์ สารวิจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงอริสา สังขกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงเบญญาภา โกดทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงเพชรบูรณ์ หุมแพง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายกฤษนัย คำเหลือม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายกิตติพงศ์ แสงรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายกิตติพศ แก้วก้อ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายก้องภพ ทิพยจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายจตุพร จันทคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายชนินทร์ นันทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงธัญพิชชา สีสุภารักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ เพลียโคตร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายนันทยศ สารวิจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงนันทิตา กระต่ายจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๔
เด็กหญิงปวิตราภรณ์ สนนิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายปณณทัต สมรู้
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงปยพร สีหะวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายพิทักษ์ โมรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เกยเลือน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายวรุฒณ์ คุ้มทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๐

เด็กชายวรเดช จันทร์คูณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงวันดี พันธ์น้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายศรายุทธ อินทรจักร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ สมนึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๔
เด็กหญิงสายธาริณีย์ คนดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายสิทธิพร แก้วก้อ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายสุชาติ บันเจิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี มักน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายอธิภู บุญเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงอรอนงค์ งามรุ่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงกาญจนา วันทองสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงจริยา ทองเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงจิราภา ตังใจ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายจิรายุทธ ถินนำใส

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทัดช่อม่วง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายธนากร ถึงคุณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ โพธิทอง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายธวัชชัย ไวคงคา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงธิดาพร บุญเลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงนิภาพร คลังอำไพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๐

เด็กหญิงนิภาพร เพียผาบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงนำฝน วงคำแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงปญาพร สงิมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงพรวลัย ฟองจางวาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชัยวัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงภัทร์นริน พิมมะเสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงรุ้งนารี ศรีบุญเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายวันเฉลิม ศรีทองคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงวาสนา คงสมใจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงศิราณี ทัพชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงศุภษร คำมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายอานนต์ ราชโคต
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงอารียา ขำเผือก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ แหยมเชือ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงชนิสรา แสงแก้วเขียว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงธนพร จำรัสกิตติวัลย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงศศิธร งามรุ่ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงอัญชลี พรมสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๘

นางสาวตีรดา มิงขวัญ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๖๙

นางสาวกัญญาพัชร ชัยเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๐

นางสาวญาณิกา กาดีวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๑

นายศุภกิจ บุญรอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๒

นางสาวสุรีฉาย ถนอมผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๓

นางสาวชลดา นารี
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายกฤษฎา ปาปะโน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายจารุวิทย์ คำพาดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงณัฐหทัย คำแว่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงนิภาพร วังคีรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงปุณยาพร เมืองนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงวิภาพร เห็มมันตา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ทองมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงสริลพร ตาเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงสุภาพร อินทร์แกม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงแพรวา จันชู
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โตนวน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายคมสัน คำเวิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงนลิณี เทียงปาน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงพรรณวษา คำลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายพัชรพล ทนโคกสูง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา ประธาตุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงเมธานี ศรีโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายพลวัต แก่นการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๒

นายวันชัย พลศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไชยชะนะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายธนกร ผองคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงนาตาชา โยธี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายนิกร เสืออ่อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงพรพิมล แก้วตัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายภัทรพงษ์ สงค์คำพัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายวรโชติ องอาจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงวิภาดา ทองขาว

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายสราวุฒิ พวงมาลี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายสายฟา คำสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงสุวรรณี เขียวนำเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงอลิสา ศรีแสวง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงอารียา หน่อท้าว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๖

นายอัษฏาวุธ แซ่หยาง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๗

นายกิตติศักดิ

์

แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๘

นายต่ง แซ่ท่อ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๐๙

นายสุกฤษณ์ แซ่ซ่ง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๐

นายเชาว์ ลีชานนท์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายมานะ แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายอภิชาต แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายสุเมธ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๔

นางสาวเพ็ญนภา แซ่หยาง ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๕

นางสาววลัยพร ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๖

นางสาวไหมฮัว แซ่เฮ้อ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๗

นางสาวสุจารี แซ่เฮอร์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๘

นางสาวจิตรานุช แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๑๙

นางสาวนิรัชพร แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๐

นางสาวจิราพัชร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๑

นางสาวเพชรศรี
โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๒

นางสาวธนภรณ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๓

นางสาวมะลินีย์ แซ่ว่าง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงสุธิดา ศิริเรืองกุล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงตะวัน แซ่สง ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงวรรณา การุญบริรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงศศินา แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงวิไลพร แซ่เฮอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงพรรัตน์ แสนยากุล ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงรัชนี ศิริเลิศวิริยะ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงภาวดี แซ่ลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงอาริษา แซ่หลอ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงจันทมณี ทรงรุ่งโรจน์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงรัตนมน แสนชัยรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่เฮอร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายสมชัย แซ่เถา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงวนิดา แซ่ย่าง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๐

เด็กหญิงกวินทรา แซ่หว้า ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงณัฐวิภา ลีปรีชา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว ห้วยไผ่  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๒

นายอภิสิทธิ

์

แสนยากุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๓

นายณัฐกฤต การุณบริรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๔

นายไชโย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๕

นายสิทธิพร พงษ์พยอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๖

นายอธิวัฒน์ ขำกล่อม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๗

นายเวชณุภักดิ

์

ลีเจริญพลังกุล

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๘

นายวิโรจน์ แซ่สง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๔๙

นายธรรม์ บำรุงคีรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๐

นายณัฐชนนท์ แซ่ลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๑

นายธนวินท์ ดีชู
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๒

นายกิตติพศ มินทรเวช
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๓

นางสาวสร้อยสุดา แซ่หยาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณชาติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายพิสิษฐ์ จำปาหอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

สมรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายพิเชษฐ์ วันเย็น
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กองสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายอภิชาต สิงพุทธ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายสิทธิชาติ พวงพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ สารเถือนแก้ว

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายวีรภัทร ปาพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายธีรเดช แสนธิไชยยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายศรัญู ชุ่มมะมล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายวรวิทย์ เมืองขวา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงฐิติมา แสนคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ฉิมมาลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงวรางคณา แซ่หลอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ ลีทรัพย์พาณิชย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงสุรี แซ่หว้า
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อิมทองใบ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงรติมา ลีพัฒนเศรษฐ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงพัชรศิริ รายฮาท์ด
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงธนิษฐา การุณบริรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงนวนันท์ แซ่ลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เฮงพูนสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงธนวรรณ ครองตะเคียน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงอริษา ทิงพงษ์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงภัทธิยา ขันทยศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงอรัชญา นาพิมพ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงแพรพลอย ฤทธิเรืองชัย

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ลีปรีชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงอนัญญา ลีปรีชา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เฮ่อ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงภัทราวดี จันแสน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงสมิตา โลนุช
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงฤทธิฤดี

์

ไหมสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ กรุณา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงปยดา นาคขำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงมัทรี บำรุงคีรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงปราณี จังพินิจกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงพัชรมัย พูลสมบูรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายนิติภูมิ อินทกนก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายทัตธน อยู่ญาติมาก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงอินธิมาย บุตรดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ บัวศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงพัณณิตา ลีเกษมศานต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงจิดาภา มนัสไพสิฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๙ / ๑๓๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงวนัชพร ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๐ / ๑๓๐

้
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