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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๖,๓๐๖ คน ขาดสอบ ๒,๔๖๔ คน คงสอบ ๑๓,๘๔๒ คน สอบได้ ๕,๖๓๒ คน สอบตก ๘,๒๑๐ คน (๔๐.๖๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๑
นายธงชัย ชาวงค์ศรี

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๒
นางสาวพัชรินทร์ โง้วประดิษฐ

๑๔/๐๑/๒๕๓๑

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวเบญชญา อินทะวัน

๐๖/๑๑/๒๕๓๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นายนพรัตน์ ไชยมงคล

๒๐/๑๒/๒๕๒๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นายนัฐพงษ์ การะบูรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นายประสงค์ เงินโฉม

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นางสาวนำทิพย์ ชัยสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นายณัฐกิตติ

์

เอียมจันทร์สอาด

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นายธนากรณ์ เตาวาน

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๐
นายสุทธิพงศ์ สุขเพิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๑
นายธีรพัฒน์ ยงยุทธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๒
นายชินกร มาอินทร

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๓
นายวุฒณา นาคเพชร

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๔
นายภาณุพงศ์ ขัดปญญา

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๕
นายอดิสร บุญยวง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๖
นายพิจักษณ์ สมใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๗
นายมนูญ พรหมหมืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๘
นายยศสวิน สอนมาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๐๑๙
นายธราพงษ์ จรรยาเลิศ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๐
นายสามารถ กองสูงเนิน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๑
นายอัษฏาวุษ ไข่ทอง ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๒
นายศิลา บางวิเศษ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๓
นายจาลึก แก้วเอียม

่

๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๔
นายสกล ลาภเวที ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๕
นายเฉลิมพล คงประเสริฐ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๖
นายธีรยุทร จำป ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๗
นายธนบัตร สอนทาษา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๘
นายคำหล้า ทิมาสอน ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๒๙
นายปรีชา สุวรรณโชติ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๐
นายคมกริช กองอาษา ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๑
นายพชรพล สิงห์ลอ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๒
นายวีระยุทธ วงษ์พิมศรี ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๓
นายสมยศ งามสุพรม ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๔
นายไฉน มืดหล้า ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๕
นายอำนาจ สีวัน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๖
นายชัยมงคล พ่ายผา ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๗
นายโชคชัย แก้วจิตร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๘
นายสุทิน จิตรเกตุ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๓๙
นายสมคิด บุญอารี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๐
นายนิรุต จิตรสม ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๑
นายสุรศักดิ

์

พุ่มฟก ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๒
นายอรรถชัย เลิศล่อง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๓
นายนพวงศ์ หวังศิลา ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๔
นายสรศักดิ

์

เพียรธรรม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๕
นายศัพยา ปองบุญมา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๖
นายภานุศักดิ

์

อาจมา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๗
นายธนพล ชอบเต้น ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๘
นายวิเชียร ฤทธ์น้อย ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๔๙
นายตรีเพชร กุมภาพันธ์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๐
นายชาญชัย นุ่มพินิจ ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๑
นายบรรลือ หงษ์โม้ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๒
นายกิจชัย ทองเผือก ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๓
นายประสงค์ ทรายทอง ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๔
นายหนู ขุนจำนงค์ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๕
นายสันติ พรหมลัทธิ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๖
นายอรรถพล เขยพุดชา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๗
นายชัชสิทธิ

์

แก้วช้างปา ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๘
นายอภิสิทธิ

์

ศรีประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๕๙
นายอุทัย ทิพย์บรรจง ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๑๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๐
นายสมยศ ทิพย์บรรจง ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๑
นายนัทชาติ ขจีเจริญกุล ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๒
นายบุญชัย สาระสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๓
นายบุญส่ง พูลสินทรัพย์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๔
นายสุริโย เหมสี ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๕
นายหน่อย นางงาม ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๖
นายสุธีร์ ไชยปญหา ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๗
นายพิษณุ คำเวิน ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาวสมคิด พรมบุญ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวสุภาพ สอนวดี ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวแสงโสม เรียนวิชา ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาววราภรณ์ หาดเพ็ชร ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวนิตยา ทุมมณี ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวลัทธพรรณ หมืนเดช

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวมลิกา นางงาม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาวจิราภรณ์ ทองแพง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวสุพรรษา ยอดวิชา ๐/๐/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวมณียา ปลืมวงค์โรจน์

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวกรรณิกา กลินศรี

่

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวอมราพร แก้วดี ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวแสงเดือน ทองพิกุล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวนัฐรินทร์ สิทธิสาสน์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวนาถยา เวียรยูร ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวสวัน

่

โสภา ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาววรภร ศิริสรณ์ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวลมัย จุ้ยเรือง ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๖
นายอนุศักดิ

์

อาบสุวรรณ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๗
นายวิทธวัช กันแสง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๘
นายวิโรจน์ แสงเดือน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๘๙
นายวิษณุ บุญกำ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๐
นายสุรสิทธิ

์

ปนพรม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๑
นายอนุชิต กึนทอง

้

๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ ภูเขาดิน  

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงชมพูนุช ถาเรือน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงทิติยา จันทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงนุชเนตร จันทะวงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงวรรณพลอย พรหมจันทร์สอน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุจิรา ด้วงผาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงอรัญดา ช่างทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงอาทิตนภา บัวงาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ สุวิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุ้งจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงปนัดดา ราชบัวสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปยวรรณ อินเลียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภูวเดช หน่อท้าว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายวัชรชัย ธิจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายวีระเชษฐ์ ช่วยเมือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายสุรวุฒิ สุระมาตย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงปภัสสรา จันทะวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายเชษฐา ยาโต

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายปรัชญา บุญยวง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ตันเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงนิตยา หุ่นภู

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกัลยา สาระภี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายจิรกิตติ

์

ช้างงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายเจษฎา ปนนาง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายชิตเฉลิม บุญขันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

รอดช้าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ อินเลียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายประมินทร์ จุปะมัตตัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายภานุพงศ์ เนียมสี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สร้อยมี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงนริศรา กอนมล

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงบุษรินทร์ ไทยใจอุ่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพิมนภา นาคแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายชัยนันท์ สมคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายชนะชัย สงวนนาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายชลวิทย์ วงญาติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายณัฐพล โสพันพิม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ดีเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายมงคล ครุฑน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายสุพิชัย ทองหนัก

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงปทมพร เลิศล่อง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงสุภัตตรา นามบุรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายเอกรัฐ ทองบ่อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวิจิตรา เสือเมือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปริญารัตน์ นวลเกตุ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเนือแปด

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายศรัณย์ สะท้านวัตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงจริยา แสงแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวพรพิมล อาจเก่ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายธีรเดช ยาคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวพรชิตา แซ่ลี

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี รักอยู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายพัชรพงศ์ จันทร์สีแดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยหงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

มีบัว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายเลิศพิสิฐ บิดร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเลา วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงศศิธร พรหมมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงปณชญา อินผล

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงวิชุดา รักอยู่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงณัฐนรี อัครวิชชานันท์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงพัชชา บัวไกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนัชชา บัวไกร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วด้วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธนพนธ์ แสงสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงดวงหทัย คงทนแท้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงนัชชา การกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงศุลีพร รังสิกรรพูม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงพัชราพร เกตุกอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณิชกานต์ อินผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงปทมพร นรินทรวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงจีราภรณ์ เกษมราช

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายกฤษฎา อุดสี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายธนกฤต เสาแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายภานุพงศ์ สีคำจีน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงโชลัยฎา พ่ายผา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงเมขลา ราชโฉม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงณิชนัน ปุริสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวศศิกานต์ วันชม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายมณเฑียร แก้วโมง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายจักริน นาคคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายกฤษณะ นิลเกิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะแกงาม วัดศรีสญชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สุกเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายปวริศ เกษรทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ก้านบัว

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ มัตทะนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงรัตนาวลี แสงเนียม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงเพราพิลาส แก้วจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงสุภักษร พรมสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วทำมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงอริสา คุ้มดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงศิริภัสสร สุริยวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายปวรปรัชญ์ นันตา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงวิจิตรา เรือนไสว

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายเจษฎา คริสต์บำรุง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประเคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ พ่วงพงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายพิทวัส ทองต้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นันตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายรัชพล นกขุนทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศวงเมือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายสิรธีร์ บุญชูเชิด

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายสิทธิโชค ทองเสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายธนโชติ อุ่นหัวเรือ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายปณณธร แก้วแย้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายอดิศร คงเพ็ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายธีรเมธ มุ่งดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายศรายุทธ จันปน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายอนุชา บุตรสะสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายทศพร สีหะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงศิริเจตสุภา หลาบคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงชลนีภา คงเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๒ เด็กหญิงณัฐตญาภรณ์
คุ้มดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจรรญาพร สีแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงนำฟา อ่อนพรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงเปรมชนัน อ่อนอิงนอน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพัชรีพร ปานทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงดารารัตน์ โภคะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงรัตนาวดี นิลเปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงพัชรพร หนันคำจร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุกัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธนวิชญ์ แก้วใหญ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤาชา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงณัฐวดี ใยเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงโสภิตนภา คงเพ็ง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไพศาลธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงศศิกานต์ คำศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายปฏิพล เกษร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงพรนภา พรหมทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงปยฉัตร วงศ์มา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงธีราพร สายเนตร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายชลภัทร ทิพย์ศรีบุตร ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายศุภกร แก่นแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงบุญยาพร เกษศรีไพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายปยะวัฒน์ กุมภาพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มาลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายวัชรินทร์ คำสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายยศพนธ์ สังข์เมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองยอด

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายไกรสิทธิ

์

ฝอดสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายวีรภัทร สุขแสงนิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายพิษณุพงศ์ กุลเสน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธนสาร คำนัด

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุจิตตรา ขวัญทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุกัญญา จอมพะลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา สุขสุศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงนำเพชร ทีน้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงธิดาพร แก้วยศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญยืน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายอรรถพร ก้อนจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายธีรเทพ มีแสง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายภัทรพล เรืองชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายชินวัตร มีลาภ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ เกษศรีไพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายธีรดนย์ ศรีบุญเรือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายณัฏฐชัย ภูมิฐาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงชลธิชา มาลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงชุติมา วงค์เสนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผาสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทีวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายพันกร นิตตะโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธีระ สังขวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายประดิษฐ์ บัวลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสุวนันท์ พันผง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายกฤษฎิ

์

หลาบคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายเรวัตร คำชนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โตมร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายวัชรชัย สร้อยมุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายอภินันท์ จิรดิเรกวรกุล

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงภคพร อ่อนสระ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ร้อยชัง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เฮ้าปาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงมาริษา แซ่ย่าง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธวัชชัย จันเอม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงบัวแก้ว อินสม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายนพรัตน์ คำนาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายชาญศักดิ

์

กองพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายทวิวัฒน์ รักก้อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายชโยดม อินดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงชุตินันท์ กองเงิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงชลธิชา น้อยลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงฐิดาภา ตาแจ้ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองนาค

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายพิเชฐ บุญชูเชิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายกฤษดา คำสอาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายศุภชัย สมพูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายวิชัย สิงห์ภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายกฤษติพนธ์ แตงอ่อน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายญาณวุฒิ ม่วงเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายจักรพงค์ ทองเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายวันชนะ นะฤาชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร อาจมา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองบง วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอำนาจ เรืองประยูร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจมล

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉันทะปรีดา

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ลำชม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายทิวากร สมบุญทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงปยธิดา พ่ายผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายอชิตพล ธรรมเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ขุมทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงปวีณา น้อยลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายกฤษฎา ตาคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงธิมาพร แสงสุก

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายภูมิตระการ พานทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนิลาวรรณ มาแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายปวเรศ สมเสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ พักตรใส

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเจนจิรา ตีบอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงเยาวรักษ์ พักตรใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงดวงฤทัย ศิริตัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ เพ็งอังคาร ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายนันทวุฒิ เนตรน้อง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงอรุณี บัวศรี

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุรัตนา ลาภเวช

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนุชรา สายคำพา

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงปนัดดา สายคำพา

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายภูวนิช วิลัยศรี ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ วิชัยคำ

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายภูริพัฒน์ มะปะเข ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงรัตติกาล สีสุก

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชอนไพร โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงจีรวรรณ ทาทอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงทอง

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงปรางวลัย ผ่านผิว ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงสุนิษา คงเมือง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายสราวุธ คำเกิด ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายสุทธิพร อรินทร์

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ อิทธิพร

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุนิษสา มิงเมือง

่

๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ใจเย็น

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสักแห้ง โพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายจักรพรรดิ ศรีไสล ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายฐิติพงศ์ แจ่มแจ้ง ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ทับสิงห์ ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายธนากร ทำนา

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายธารากร จอมทอง ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายประกฤษฎิ

์

ทองอยู่
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อยู่โพธิ

์

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงวรรณษา แก้วกาเหรียญ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงอภิญญา แก้วบุญเรือง ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายอภิวิชญ์ วีสีปตย์

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอรัญญา หนูเชือ

้

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโตกใต้ สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปราริตรา บุญชูยะ

๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงจินตภา เพชรเกิด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงชลนรีย์ ชมชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธนวิชญ์ พูนสวัสดิ

์

๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายพงศกร ทองดี

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงฉันทิกา วิลาศ ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งแค สวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงธนัชชา สีแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงสุชาดา พวงแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงพรชนก โพธิศรี

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงฉัตรสุดา นวลเทศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงชลณิชา เค้าโนนกอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวริศรา แพทย์ศรีทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสงคราม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายดนัษ ภูบิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายปยะวัชร์ บัวรส

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงกัลยา แจ้งกระจ่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงชนิดาภา สุขเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงชมพูนุช คำสิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงบุศยา ดาหาญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงสิรินท์ธาน ไหวพรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงสุภัสสรา หางาม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงอรอนงค์ เพชรเกิด

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงอารีญาพร อุ่นเรือน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายทินภัทร เข็มด้วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงจันทร์ทิมา วงแหวน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงดาราวรรณ ทองดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงพรนภา จิตรไธสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพุธิตา เปยมมนัส

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี เถาแตง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงเกวลิน บำรุงตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงยศวดี วันเสาร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงเทพธิดา บะคะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายวัชรพงษ์ เนตรจินดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงภาวิณี นาคมีสี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุพิชฌา โฉมช่วย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายนินนาท คุณชาติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีสวรรค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ นวนจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงศิรินาถ กันทุกข์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปรารณนา จันทโกน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงนัฐการณ์ พวงจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายเมษา พรหมประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายภัคพล แย้มศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา รุ่งเรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงปาริฉัตร จันทโกน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายคฌาเณศ สุขดำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงมณทกานต์ ศรีภู่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ สามัคคีชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก่นทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ สามัคคีชัย  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายสรายุทธ์ แก้วกก

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายณัฐภัทร ปนปก

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงหยาดนภา เพ็ชรฉกรรจ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงศิริวรรณ อ่อนคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายกรวิชญ์ คำขุ้ย

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายพงศพัศ คำตัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงลักขณา ปาปะทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า เนินสง่า  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายพารุเวช วงษ์ไชยา ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายปรติ เพชรแก้ว

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวรากรณ์ สุทธิพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายองอาจ ภิชัย

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายจิตรเทพ เพชรแก้ว

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงวราพร สุดตา

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงนภัส ภาชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสริธิดา ทองสา

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจคำ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทวงค์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กันทะ

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายเกียรติศัดิ

์

จันทร์เมฆ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายพีระพงษ์ ศรีจริยา

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีอ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญก้อน

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงภคพร กองทิพย์

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงประริชาติ แซ่เจว ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๔ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
คูณโห ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีจริยา ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายจักร์กฤษณ์ จันดา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายณัฐรพล กันตุ่ม

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนดล วันทา ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ สีดำดี

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายภูมินทร์ กระถินทอง

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกุลธิดา ทองอยู่

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงนำฝน พิมทอง ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุนิสา ศิลาสะอาด ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ช่างอินทร์

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิสน

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงบัณฑิตา กรองทิพย์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงพฤกษา คำมา

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปานตะวัน เค้าภูเขียว

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยังคลัง

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรรัตน์

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ สนธยา ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงนริศรา จันทร์พงษ์

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญก้อน

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายณัฐพล มีเทียมกิจ

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธนากร เพชรพิลา ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายอนุชา ศรีสงคราม ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพิมพ์พร อยู่ทอง

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายศรัญู อินทร์สูง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงอริสา สีเสือ

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ หาเขียว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายทวีโชค แก้วสงค์

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ นาราศรี

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา ทองแจ้ง

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงศุภธิดา กุลเกลียง

้

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายวัลลภ สิงห์สถิตย์

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศ์เขียน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงวิญาดา ฉลวย ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงธิกานดา วันแก้ว

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงเพ็ญนาพร โพธิศรี

์

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงจีรวรรณ์ แก้วคง

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงศศิวิมล คะชานันท์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำพรวน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกฤษดา สุริยะ

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายเจตริน ภูมลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๑๖๒

้
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พช ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายวัฒนา แก้วซอ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายภูวนาท อินทะราสี

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา อินทร์โชติ

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงนันทกานต์ ทองแพง

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงชนิสรา สมบูรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ นิสัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพันธ์ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ โสภาภาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพิชญธิดา บุญขุนทด ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงฐิติพร สุขตุ๊น ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธนัชพร แก้วจันทร์ ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงสุจิตตา มาแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายสัมพันธ์ คลังเพ็ชร

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายวิทยา สารีกิจ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงพิมรจิตร มหาราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงรวิสรา อินไข

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายธราเทพ สาระศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงอภิญญา เทียนบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายธนาวุธ จัตรส

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงกชกร วันฟู

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงรินฤดี เขียนแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายวรเดช ช้อนทอง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายศตายุ ทะสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงกาญจนา คำมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ อินทรสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงปาริตา พันโพคา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สมบูรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงสกุลทิพย์ สนเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงอริสา เจวรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงอรพินทร์ วงศ์พรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายวรเมธ เพชรมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายณัฐพล ทิพย์สังวลาย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายวรพล อินดอยกลอย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายอนุรักษ์ สาคู

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายบัญชา แก้วอินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวังชมภู กำไรทรัพย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงฉัตรชนก สีงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงศุภัชญา สัมมะจารินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงใบเฟร์น นวลเทศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงชนิสรา บัวบาลบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุพัตรา บัวทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงกิตญาดา กองคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงภัทราวดี ศิริสำราญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงเปมิกา ชุ่มสถิตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.2 วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายฐิติวุฒิ พิ มพา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายณัฐภูมิ พูลฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธนกิจ ปรีแย้ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๒
นางแจ่มนภา ทิพวัน

๑๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงธณิศฌา สีฆ้อง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงอรวรรณ ต่วนโต ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงวรลักษณ์ แสงสุข ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมวด เสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ แควปาสัก

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม เสาธงทอง  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงธิญาดา เลิศนา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงพิชาญาดา มังคลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

กิจติผัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายสนธยา จันอุส่าห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงนิพาดา ดีนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพรชนก วันทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงพรศิริ กรุณา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงณัฐรุจา ภาพสละ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงจันทิมา เกตุแฟง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายวรพล อินสอน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงปรางวลัย โสประทุม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุนิสา กาเบ้า

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ขำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายตุลยา ไชยปญหา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายนัฐพล จันทร์ดำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายศิวกร เสาว์ผา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายอนันต์ อุกอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงจีราพัชร เพลียโคตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงสุจิตรา ลากุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายกฤษกร กันโส

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายรัตติพงษ์ เสาร์ผา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายศุภชัย พิมเสนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายอนันตชัย แผงดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายอนิรุท คงทนแท้

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิดาภา จิตคุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา พลหลาย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงภัสราวัลย์ พิมดา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงศิลักษณา คงช่วย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอนุสรา พรมมาสังข์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอรพรรณ ลำมายศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ ทองวิเศษ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาวปยธิดา บุญโต

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวเอือมพร

้

นะน้อม
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๑
นายจตุพล เมืองแมน

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวปฏิมา สมพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๓
นางสาวสุจิตรา ลักษณะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายรัษฎากร สีวังคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายรพีภัทร กล้ากสิการณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๖
นางสาวอำภา แซ่สง

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาววรรณิกา แซ่หยาง

๐๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวเยาว์ จันต๊ะพรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๓๙
นางสาวเจียะ

๊

แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๐
นางอัจฉรี แก้วประสงค์

๑๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๑
นางสาวทิพย์มณี พรมภักดี

๐๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๒
นางสงกรานต์ เขียวสุทธิ

๑๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๓
นางอารียา จันทสิงห์

๒๒/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวกมลชนก มีจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๕
นางสาวยัว

่

แสนยากุล
๑๙/๐๘/๒๕๐๑

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๖
นางสาวรัชดา เดชบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๗
นางภัทรนันท์ จันทร์รักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๘
นายมนูศักดิ

์

คชทอง
๑๒/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๔๙
นายเอกชัย สบายจิตต์

๐๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๐
นายพงศกร หอมจันทึก

๐๓/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๑
นายพงษ์เทพ ปวงการี

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๒
นายสมชาย น้อยจาก

๐๔/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๓
นายประจักร เกตุทอง

๒๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๔
นายสมชาย ด้วงวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๕
นายตรีโชค เพชรวาว

๒๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๖
นายอิด

๋

ปานพล
๓๐/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๗
นายสมบูรณ์ กระวน

๓๐/๐๓/๒๕๐๗
เรือนจำอำภเอหล่มสัก ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๘
นายปรเมศ วีรหะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๕๙
นายอัคพล บูรณะทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๐
นายวาทิต อนุวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๑
นายชาตโยดม ทิดดาศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๒
นายอัษฎา เหมือนรักษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๓
นายเริงฤทธิ

์

ล้อมเพ็งเพียร
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๔
นางสาวธารวิมล ทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๕
นางสาวสุพรรษา ลอวัฒนากุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๖
นางสาวณัชนก ใสยาน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๗
นายอนุรักษ์ สมบาล

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๘
นายพัสสน วันพุธ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายกกฤตกนก แสงทอง

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกชพร ตังนาารี

้

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญสิงห์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงกรชนก ฐิติพรรณ

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกฤตภาส ราชพรม ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายกวีชัย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงค์คำปน ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณมงคล

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายกิติพนธ์ นาจาน

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แซ่หว้า ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงขนิษฐา กองเหิร

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายจตุรพล วงศ์ชืน

่

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงจรณินท์ วัฒนศัพท์

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงจิดาภา นวลศรี ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงชนัญชิดา ตาจันทะ

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงชนานันท์ วันนารักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายชนาเมธ บัวรืน

่

๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงชมภิศา สุขแสง ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายชยธร ติยานนท์

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายชยพล หอมจันทร์

ั

๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายชัชนันท์ สมจันตา

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายชัยภัทร ชนะบุญ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ธนสิริพงษ์

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ศฤงคาร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชิตาภา กอนมล

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายฌัชพล แสนนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงญาณิศา กีรติสิทธิกุล

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงญาโณทัย ร่มโพรีย์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ กองกี

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายณฐกร พาหา

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงณัชญา เสาเอียม

่

๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงณัฏฐกมล สิมดี

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วเสนมณี

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัฐชา เพียพิมเพิม

่

๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา คำขะ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐธภัทร กาแก้ว

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองริว

้

๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงณัฐพร อ่อนศรี

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายณัฐภัทร เกิดพิมาน

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงณิชาภัทร ตันพานิช

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงติชิลา ตาทิพย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายธนกฤต รังษี

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธนดล ศิริมา ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายธนดล เกษมณี

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายธนธรณ์ แว่นระเว

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายธนบดี กองเพ็ง

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายธนบดี จัตุรัส

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายธนบดี มีแก้ว

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายธนภัทร อุปมาคาน ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ ขุนคำ

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงธฤษวรรณ ถาวรบุตร ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงธัชญา ถิรรุจธนพร

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงธัญญ์ชนก กงดัด ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธัญพิสษฐ์ ปอมสมบูรณ์

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

สมสร้อย
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายธีรัธวัช พิลา ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายนคินทร์ บัวโฮม

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงนภัสสร พาตา

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายนฤเดช ลาธิบุญธรรม

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เสตา ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายบารมี รุสวานิส

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงบุษยะรังสี บุญซ้อน

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายปควัฒน์ น้อยลา ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงปณาลี ข้องคาาน

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงปณิตา ขาวพรม

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงปณิสรา ดวงกำเนิด

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายปพนธีร์ จันมา

่

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงปริยาภรณ์ สุขคำ

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายปรเมษฐ์ ศักดิเจริญชัยกุญ

์

๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายผไทเทพ เดินขุนทด

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพงศ์เพชร ภาพเสน่ห์ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายพจน์ดนัย ถึงเจริญ ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายพชรกร ผ่องศรี

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพชรดนัย อุดแก้ว

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายพฤหัส วิเศษผา

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายพลวัต คุณาปกรณ์

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๗ เด็กหญิงพลอยนภัสสร
แข็งเวร ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงพัชรวรรณ ศรีบุญมี

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายพัฒนินท์ อ้อมนอก

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพันธิตรา บัวเกตุ

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงพิชญาดา ยานกาย

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายพิพัฒพงศ์ สมศรี ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ เหล็กลา

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงพิยดา สำมะณี

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงพิยดา แซ่สง

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายพีรภาส อัดแป

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายพีรวิชญ์ ก้านบัว ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายพีรัชชัย สมสร้อย

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายภาณุพงศ์ บุญหล้า ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายภาณุพันธ์ สุวรรณมา

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายภาวิน กล้าหาญ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายภูผา เผือนงูเหลือม

่

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายภูวฤทธิ

์

มาโส ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงมณทกานต์ ส้มแก้ว

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงมณธกร ยศวโรดม ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงมาธวี แซ่ลี

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์กอง

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงรัตตินันท์ บารมีพุทธะ

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายรามิล ศรีวีละชน

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำร่วง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวชิรวิทย์ บุญทอง

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงวรรณรพี ก้อนดี ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงวรรณา ลีประกายพร

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงวรรณิษา ดวงจำปา

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงวรวลัญช์ หอมตา

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๖ เด็กหญิงวรัญญาภรณ์
โพธิเจริญชัย

์

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวรัทยา บุสิงห์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายวิทวัส รุจิโภค ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงวินิธา ชายท้าว

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวิมลสิริ สิมมาทอง

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงวิสุดา แก้วอุตสาห์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงศรัณยาา ปนมา

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่หลอ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงศิรฎา ชมเชียวชาญ

่

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศิรประภา บุญเกิด

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาจหาญ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายสิทธิโชค ใจคง

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสินวัต พงศ์นิจภัทร ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายสิรภพ ปญจอาม

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายสิรภพ เหล่ารบ

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงสิรินันทน์ ปาละนันทน์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสิริปภัส ขันเงิน

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงสุปรียานันท์ ฉิงวังตะกอ

่

๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุพัทนา แซ่สง

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุภัสสรา สังขบางงา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุภเกตุ ตุลา

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุมิตรา ธงทองศิริกุล

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ โสนา

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายสุวัฒน์ชัย หล้าทอง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงหฤทัย กลำสิน ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายอดิศร ปนนำ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอธิชา คำน้อย ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงอนัญญา ชันพรม

้

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายอนุวัฒน์ มามัง

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ชาตะวิธี

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอรปรียา รุ่งเจริญ

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายอัฏฐพล ศรีโสดา

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายเฉลิมชัย

ั

หงษ์ทอง
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงเทพธิดา เหมือนหาญ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงเมทิตา วรรณา

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายเมธัส เมืองกลาง

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงโยษิตา พาทอง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงโสภิตา พรหมมา ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงไปรยา ผูกทรัพย์ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายไพศาล วิทยะอำพล

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา วงศ์บุญจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงปนัสยา พุทธา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงประภัสสร จงธรรม์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงมยุรี ทองเปลว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายหัฏฐกร ประจง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงธัชรัชม์ บุญประคอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายปณณทัต เตียศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงกมลกฤต วันนาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงกันธิชา เข็มด้วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงกิตติมา ผ่องสนาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็งโคตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงจิรัชญา สตาห์ล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๘ เด็กหญิงชนกพรพรรณ
ธุวะประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงญาณิศา ทองมาก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายณัฏฐ์ชยกร ศิริเขตร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงณิชนันทน์ นนทจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงทักษิณา แซ่หลอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ โปแล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธนภัทร สายคำทอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธนัญชัย ประเสริฐกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงธิติยาธร โทนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายปุณยวัจน์ หนูแย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพงศธร ทองฉำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงพรนัชชา สียา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงพิจิกาญจน์ สุขสำราญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงมัสริญญา มงคลวัจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายรัชกร รอดโฉม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายวีรภัทร ทาเกิด

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายศิวัช สงวนสิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงศุภานัน กังอนันต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสิรภพ เวคลิง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุธานันท์ เทพทองดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุนิตตา จอมแพง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายสุภกิจ น้อยขวัญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายอดิศร ปนปน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายอมรเทพ ยงปด

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงอังศวีร์ เหมือนโลวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายอิศวะ พุ่มไสว

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีกุลศศิธร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงธัณย์จิรา ปติหิรัญวัตติ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายกฤติพงศ์ บุพบรรพต

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ หาญคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายกิตติภัฎ สีบัว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงจิดาภา เพชรดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายจิรชยากร ชัยยะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วใหญ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายชญานนท์ ปองคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายชญานนท์ มณฑาทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงชนกนันท์ เรืองอยู่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายชนาธิป กองโยน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายชนาธิป จำปาแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงฐิติยา รุ่งเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายฐิรพรรษ จันทร์มิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายณภัทร กลินจันทร์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิเวศน์สุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปติหิรัญวัตติ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายณัฐภัทร ดีวันดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สมพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงถุงเงิน ทองงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายทรงกิตต์ เล้างาม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนดล ปนปน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธนดล รอดสงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธภัทร ปาศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายธราดล ยวงนุ่น

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ยอดคง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธารนที ราชจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงธาริณี โพธิชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายธาวิน ผลจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายธีรภัทร ขจรไพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายธีรภัทร พิมเสนาะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายธีระภัทร์ โสมาสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายนที ขวัญนอน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงนภัทรสร ใจปาน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงนภาพร มูลนาค

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงนัทธมน บุญคง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายบุญเสกสรรค์ จันโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงปณิตา บัวทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายปริญญา กิตติกุลรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงปริยาภรณ์ โปแล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓ / ๑๖๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงปลืมประภา

้

พัลละดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงปณฑิตา ขันทยศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายภาคิน แก้วผาบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายสิทธาจารย์ อ่างคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายอังกฤษ คำหม่อง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา พิมพ์สราญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงพรณภัทร์ ฮอยเต้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงสุธาสินี แสงพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงอารยา ปรางค์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๔
นางสาวจตุพร ศรีทับทิม

๒๙/๖/๒๕๓๖
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๕
นางสาวณิชานันท์ แดงรอด ๑/๓/๒๕๓๕ โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๖
นางสาวพวงผกา จงธรรม์

๒๗/๔/๒๕๓๕
โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๗
นางสาววริษา วงศ์วาณิชวัฒนา

๒๗/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๘
นายสุนภนต์ นิณรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อินทร์พินิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขวัญแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงญาณิศา อารีสุก

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายนันทพงศ์ ชินภักดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงธัญชนก มะโนทน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายภคิน พลสักขวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุมาลิณี พรมคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ก้อนคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงรวิภา อุ่นใจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงชนานา สีสุโท

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงจริยาภรณ์ สุขราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงณัฐพร ตรีจักร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงชลภัทร ทองแถว

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายนราวิชญ์ กายา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงศศิกานต์ คำมา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายภราดร นามวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ ฆ้องวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พักใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายชาญวิทย์ ประสมพันธุ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเปรมิกา นวลเกตุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายธนภัทร พิมพา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงนภัสสร เทียมเพ็ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงศิรภัสสร สีมันตะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนันทิชา ตาแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอรทัย ข้อทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสโรชา เรืองชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงนำเพชร พลซา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุชัญญา ทาบุตตะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ สิงห์โรจน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงจีรพร หรังมา

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงธนัชชา อิมสำราญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร งันปญญา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายวัชระพล มาลี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไตรฟน

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงชนิกานต์ เขียวเหลือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ หนูเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แสนลี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสุพิชชา บุญเหมือน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงนัญชณา สว่างภักดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายปติพันธ์ กึนทอง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงภัทรวดี ปวงกาวี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณมงคล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงภุมวารี ชุมสาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายกิติคุณ ราชวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอำนาจ กองทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ริมนก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ กองพา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงปาริฉัตร์ โพธิศรี

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายธนธรณ์ ขุนเขียว

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงศิรินธร มิยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายยุทธนา อุดมศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายภัทรพล มีนนท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายปรเมษ อินทรประสาน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอรจิรา นูตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕ / ๑๖๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายสหรัฐ สีทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายเปรมินทร์ พุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงธนพร ทองเนตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายพัสกร นามมูลตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพาณิภัค กองแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงพัชรพร แร่เขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายอนวัช บุญจีน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ ปองท้าว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายหัสวุฒิ ปารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงวิชญาพร บุญตา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตันยศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ ศิลาคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงกนกพร ตันอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวผ่อง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายภูเบศร์ ดอกพิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายณัฐพล หุมนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ขุนหีต

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงภวิตรา สุทธหลวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสุวรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงฐิติมน ตัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายกวินท์ สิงห์ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงณัชชานันท์ สิงห์ทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงบัญจรัตน์ วรปสสุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายวารุต บุตรทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายกิตติภพ ชัยชมภู

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงสิริกร สารีแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงอุษณารัตน์ มีลาภ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายศักรินทร์ สงสี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวีระพงศ์ มาตา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธีรวัฒน์ กุลเกียว

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายไกลกังวล ธรรมจักร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายสรวิศ ปกกาเวสา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายสิทธิกร คำติง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงวิชิตา ปานทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายจักรินทร์ ทองหนัก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ กองสอน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงมนฤดี ตรีหยัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงนิตยา พาแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนัทวัฒน์ ผัดสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายปยะณัฐ สิงหา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายหลักทรัพย์ กรมนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ยิมสำเนียง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายอิทธิกร เหรียญน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงหงษา เคนซุย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงจำปา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพรพนา เจริญชีพ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงฐิดาภา นาคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงภัทรภร ทองสวย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงสิริวิมล เทืองน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงสุภัทรา จินดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายมงคล ยาพันธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุภานัน เจือจาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายศิรวิทย์ เสมาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา สวนคำศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงประภัสสร ดีนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายฐาฒฎา อาจเอก

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายนพรุจ ประสมพันธุ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ คำมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายสิทธินนท์ โสมาสา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายอภิลักษณ์ พรมมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงจิราวรรณ สกุลนีย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงจริยา พลช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงบุญจิรา นรมัง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายชลธีร์ บุญนิสสัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงนีรัญชนา กัปตพล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดำดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุธิดา สารโคตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงพิมพิศา จิหา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงอภิญญา รินรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร มูลทาดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แร่เขียว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสรธัญ ปนตามูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงณัฐชานันท์ สีแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงบุศย์บงกช แซ่อึง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงวรดา มะยุโรวาส

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงวัชรี บุญยืน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงภัทชริญ สอนเผาะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายธนาริศ ไพรแดน

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายศุภฤกษ์ กองทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงอินธิรา ทองมาก

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงรวิพร แสงเทียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงจริศยา กุลเกียว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีบุญเรือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงวรินทร อุประ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธีรภัทร อินผัด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงอรวรรณ นามดวง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วเพียร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงศิรินทรา สูงแข็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๕๙
นางสาวมัณฑนา จันทร์เทวี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายชัยนันท์ แก้วอุตสา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายกฤตเมธ บุศย์เมือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายจตุรพักตร์ ทองสัตย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายอรงกรณ์ กลวยทองเปลว

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชำนาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายวัชระพงษ์ มาแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกลวัชร แก้วเถาว์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายภานุวัฒน์ หอมหวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายสุรวิทย์ แซ่แต้

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายสุวิทย์ สายโส

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘ / ๑๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายนิวัต พลทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายยิงพันธุ์

่

แพงมูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๓
นายกิตติศักดิ

์

คล้ายผา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายธนดล ทองมูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงธนิชา ห้วยตระกูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายวิรัตน์ วงษ์ศรีรักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๗
นายนนทพัทธ์ แก้วเพิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายศรชัย ขันเงิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายศราวุฒิ ทองยอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๐
นายชีวธันย์ ศรีมังกร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนสา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายอมรเทพ เกิดแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ เพ็ชรหงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายนเรศ รังษี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายกิตติพศ จันทร์อิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอนุรักข์ บุญลือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายเจษฎากร บุญเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๘
นายปรีชา บุดดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงพัชราพร แก้วย้อม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายกษมา ผาณิบุศย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงจารวี ปานชืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๒
นางสาวนรมน สุขมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๓
นางสาววิไรพร คำแพง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๔
นางสาวศศิกาญจน์ โนนสิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๕
นางสาวเหมือนฝน บัวฝน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๖
นางสาวสุนันทา เสนนอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๗
นางสาวรุ่งอรุณ พงษ์พันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาวพิยดา แก้วเจียมวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๐๙๙๙
นายวศิน บุตรศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๐
นางสาวเขมิกา วงศ์ปญญารัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๑
นายรัฐพงษ์ จันทร์เลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๒
นางสาววนัชพร พึงเมือง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๓
นายภัทรพล แก้วหงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๔
นางสาวเกวลิน ทองมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๕
นายภานุพงษ์ นวนเชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๖
นายสุรชาติ พิลัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๗
นางสาวกรรณิกา คำตาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๘
นายศักดากร กวยวงศา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๐๙
นายพราดร จันซ้อน

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวขวัญจิรา สินค้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฐชา อินทรประสาน

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศรสวรรค์ ห้องแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงจุราวรรณ ศรีอ่อน

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา คงอนันท์

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รูปศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงปาณิสรา เส้นโกบ

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงจีรนันท์ สิงโรจน์

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงณญาดา แก้วพิมพ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงมยุรฉัตร นวลวิไล

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงนัยนันท์ ผาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงบงกช พรมตอง

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงศุภสิทธิ

์

ประทีปจิตต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงกนกพร มีวิชา

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงมณีแดง พานาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงสิราวรรณ มิยา

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงอรณัฐธา เรืองดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพัชรพร คงดำ

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุวรรณราช

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ นาสุริวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงภัทรวรินท์ พันอินทร์

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุวิญชา ผาบุลาน

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสุทธิดา สุขเย็น

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงชญานิศ พิมพ์สิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ สีสุโท

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมตตาวิทยา สว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอพิญญา แก้วประสงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงลลิตา พาทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุกัญญา แสงวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงธารินทร์ สุระคำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงโยษิตา พรมคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ วัดโฆษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐ / ๑๖๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ หาพา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาว วัดโปงช้าง  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวรากร คุณนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มาสาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงอมราพร ใหมทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายนันทชัย สีดอกไม้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายเจษฎา ยอดคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายทัศนัย ทองเหมาะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธิติภูมิ เจริญพุฒ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอริสรา แก้วดู

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงสุนิสา ทองแถว

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงพัฒน์นรี ก้อนเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงณริศรา กองสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงชนานันท์ ชนะคช

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงกาญจนา ผาบัว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงวิภาพร สาริการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายนฤเบศร์ คำเกิด

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงวัลยา โละทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงจุไรวรรณ จันทร์กัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พันธุ์ช้าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชัยสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงธนัชชา ประมาณเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงชนิดา คุ้มศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงมณฑิลา โทนสี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายนพรัตน์ ด้วงอ้าย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายอภิวิชญ์ แสงเพ็ญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายกิตติธร จบคุ้ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายพีรพล นามูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวุฒินันทร์ แดงท้าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายพิเชษฐ์ ปองปด

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายภัทรพงษ์ เบ้าทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายสุรพัศ สกุลโพน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงไพรัตน์ มันเขียว

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุภาพร วิเศษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายปณณพร มะโนทน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อุบลราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุภาสินี ดวงแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธนวัตร บ้านสระ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงชัฏชนก ภู่ขาว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายรุ่งเพชร คำกอดแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เทียนอบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงนุชจรี อยู่ปอม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอรอนงค์ ชำนาญธนกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายสุรวุฒิ แสงอยู่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายธนรัตน์ บ้านสระ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงพิไลวรรณ สำเร็จผล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทิพย์ วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงปรียาภัทร แจ่มแจ้ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๗
นางสาวสุชาดา แซ่เฮ้อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๘
นางสาวเพ็ญพิกา อินประโคน

๐๔/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงณัฐชา สมพา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีแสงรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงบัญธิตา บุมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงศศิพร วรรณะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาบง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายหาญณรง จูมสันเทียะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุพรรณี วังคีรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงอภิญญา ทองแบบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงปวีณ์กร คำตัด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงอพินญา เมืองโค้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ บรรเทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ นิสัยกล้า

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงนำฝน สังเถิน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพุ

วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงขวัญชนก น้อยกลม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพุ

วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงธมลวรรณ วงมานิต

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงธิติยา สิมมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงมาริสา บุญเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงกุลธิณี วันเสาร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายทัตธน หารคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายธีรเมธ ศิริเทวาลัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อ่อนโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสาริน แก้วเสน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสาวิตรี กันดก

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายกฤษดา มามัง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายจักรภัทร จันทร์แดง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายเจษฎากร จันทร์เม้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายธนะวัฒน์ คำดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายธีรพงษ์ มาสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายธีรภัทร เกตุทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายปยะ มารอด
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายปยะพงศ์ เพ็งพงศา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายพัชรพล ศุภศร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายวรโชติ เห็มเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายวัชรพงศ์ คำผุย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายสิทธิชัย แจ้งเมือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายอนิวัฒน์ สมสี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายอนุพงศ์ คำชด
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงจิดาภา บุญเติม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชายศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงมัลลิกา แจ้งเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงเมธาวดี วันเสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงเมธาวี บางทับ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงวรรณนภา คงทนแท้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงวิชชุดา แก้วคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงศิรดา แดงด้วง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงสุธิตรา นาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลากา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา มอญรำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงสุชาวดี ชุมพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายธนากร วิชาวรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๘

นายวรพงษ์ พรหมเดช
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๓๙

นายอนุชา โพธิจันทร์

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๐
นางสาวกัลยกร สีดำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๑

นางสาวกัลยากร สาเสียง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๒

นางสาวจันทิรา คำชู

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๓

นางสาวนฤมล มีนนท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงชลธิชา กันดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๕

นางสาวพัชรินทร์ รอดบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๖

นางสาวปวีณา ดีเกิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๗

นายสิทธิชา แก้วเนียม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๘

นางสาวทิติมา โชตินอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงธนัชพร หลวงขัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๐
นางสาวพิมล ทองหล่อ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๑

นายชนะพล ถินการ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๒

นายณัฐภูมิ พรมมาวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๓

นายสุทธิเดช ศรีรักษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๔

นางสาวสายรุ้ง พาอัง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๕

นายพงศ์เพชร จันทร์อุ่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๖

นายสหรัฐ พาตา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๗

นางสาวกฤติกานต์ คำสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๘

นางสาวจตุรพร ภูบุญทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๕๙

นางสาวชนากานต์ คำสอด
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๐
นางสาวนิศาชล เฮ้าปาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๑

นางสาวอวัชฏา ศรีเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๒

นางสาวอารียา ช่างทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๓

นายทักษิณ อินทร์ปาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๔

นายวิทยา บางทับ
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๕

นางสาวสริตา สาคร
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๖

นายนิติ ลายหีด
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๗

นายสุทิน บุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๘

นายจิรทิปต์ แก้วเพิม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๖๙

นายปรัชญา แก้วทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๐
นายเมธัส เทียมลม

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๑

นายสพลเชษฐ์ ทองทับ
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๒

นายจิณณวัตร อ่อนตา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายกฤษฏา ยูพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายวัฒนา สัจถา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายปราโมทย์ แสงสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงฐิติยา พรมตู้
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายนันทิวัฒน์ หมู่หมืนศรี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายกนกชัย จันหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายชูเกียรติ แสงทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงชลลดา ยูพา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤๅชา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงสุกฤตา ผิวผ่อง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายทศพร ตะนุชนม์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พงษ์พัฒน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายชลวิทย์ ยูพา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคตะบิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไวว่อง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงอาภัสรา สันเบ้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงนิรวรรณ พินธุนิบาต
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๐
นางสาวสมพิศ วะยาคำ

๒๖/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายปรเมศวร์ สีสิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงนันทิดา แสนอินไล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี ปลาคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุมิตรา ทองบาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายจักริน ศรีเพชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายพนาพุธ เจริญสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายพร้อมมงคล สมไสย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วแจ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงเกวลี เพ็ชรรักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา อิมมีพะเนา

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงพราวนภา ลำใย

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ สิงห์ลอ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมวกซา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสุภา กันยน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ พวงคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๗
นายนิรันดร์รัตน์ เบ้าฮะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงกุสิสรา คำศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๐๙
นางสาวกรรณิกา พลบัว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๐
นางสาวกุลณัฐ กำจัด

๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงกุศล ใจลิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๒

นางสาวเบญจมาศ พาหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๓

นางสาวปยดา ชืนนอก

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๔

นางสาวกาญจนา เกษมสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๕

นางสาวกิตติพร แสนโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๖

นางสาวนุชนาถ หาญรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๗

นางสาวอภิญญา ขันทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายธนาคิม นาดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายศุภกฤษณ์ ทองสี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายวาทิต จันทะวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายอลงกต ศรีศิลป
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงธัญพิชา พักกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายวรภัทร์ ปูอ้าย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงประกายดาว มักทา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงเบ็ญจพร ทุมมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุพัตร์ตรา บุญโฮม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ใสสะอาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายนัทธพงศ์ สายทองมาก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เบ้าอาสา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นนาก

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงวรัญญา พลบัว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายธนกฤต เสนา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายจักรพรรณ กันงา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายทรัพยสิทธิ

์

วิจิตรปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงสุนันธา แสงทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ็ญทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายวัชรพนธ์ นิรันดร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายภูชิชย์ วิธุรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงวรรณิภา โพธิเหลือง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายธีรพัทร เทประโคน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายธีรเดช ท้าวเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายภัทรพล ทองทึง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายพงศกร จันที
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายมานะชัย แสนรัก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงณัฐภัสสร เหง้าฝอย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๖

นางสาวชลธิชา ยศสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายอนุภาพ อินทร์ปาน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ผลจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดุก วัดศรีจันทราราม  

พช ๓๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายวีรภัทร ภักดีจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ ประจำเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายอนุชา คำภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายคณิศร ทางทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายตะวัน จันทร์อุดร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงนันทิชากรณ์ วงค์แสนศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงนัทธกานต์ ปานแสง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงชุติมณฑ์ คำรุณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงคัทลียา ธรรมกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายศรัญทร ก้อนเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายกฤษณะ อินผัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงอรษา ทองแท้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงกชกร ขจรไพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญนำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายธนพงศ์ สีดาจร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ธูปสารี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงกนกกานต์ ชูศรีโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสริมวิเศษ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงปริยากร ชุมแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล แวงยางนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำจุ่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายสรศักดิ

์

กองสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงวรัญญา จันทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงรัตนากร ดีนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงวรรณิภา บุญพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา วงแหวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๕

นายกิตติศักดิ

์

นกคุ้ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงรัตนา บันดา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงนิตยา วงษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๘

นางสาวกัลยา พางาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายกันตพล วังหลวง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไขว่ วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายนราธิป คมสัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงนภัส บุญยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายสุรวุฒิ สมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ คล้ายมณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายไชยานันต์ จันทร์นาค
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายก้องภพ โสนอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงชลธิชา มาตมูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายทเนตร เลิศพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงสุมินตรา สามารถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงสุธิษา ดารา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ปดชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พิมประไพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงนฤมล พรหมเสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงชมพู่ นนทิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายชโยทัต จันละ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายนพรัตน์ จันแปงเงิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ นันทรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงนัฐธิดา รูปคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงเกวลิน วงษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุขเสมอ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายธีระพัฒน์ ผุยยะมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายธนากร จันใจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายธีรเดช บันดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๓ เด็กหญิงอุษามณียากร
เกิดแสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายศิริชัย กึนสี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายธนัช นนบุญตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว วัดศรีสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายชานน สมน้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายกิตติภพ บัวโฮม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายธนภูมิ ปองท้าว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ ลีแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงศิรินภา ภาษีแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุชญา มีชม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายเมธา ศิริวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ ข้อกูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สารีคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ กายา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงพรนภา อดโอ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายอิสระ มีสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ โทนสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายพงศกร พวงแสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ราชอาจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา คำศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณพจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงวรัญญา สุนรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงกนกลักษณ์ สูญราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาย วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงอารยา ลาโทน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงพิยดา สิงห์ตะโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เรืองศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทสระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงอารีญา กำเหนิดหล่ม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงธิฆัมพร นางงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงภควดี โคมคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงมะลิษา กุดดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงมาติกา พรมโสภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงศิรภัสสร พานิช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายจักรพรรณ จันทร์เม้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ปานเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายนรวิชญ์ กงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายนวมินทร์ อ่อนขวัญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกฤษติยา สุทธาใจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อินทร์มงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงณัฐชา มิสา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุกุลรัตน์ จักรคราม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงอัมพิกา บุดดาคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงณิชกานต์ แทนจำปา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายปยะภัทร์ สุริยะน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายธีระพงค์ สงสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายอติเทพ ขวัญล้อม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงณันทิยา มารอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงนัดธิดา วงศารี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงภาณี เลารพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงศริญญา นาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ตาแล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายชาญวิทย์ แพงทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายณัฐพล เกษามูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงอรทัย สิงห์ทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายทักษ์ดนัย สาระ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงกนกอร หมวกชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงกิตติยา โครมคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สร้อยมี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงวริลดา วิรัญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงนัฐฤภรณ์ มูลจันทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงรัตนา มาดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงวนัชพร แก้วชาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงศศิภรณ์ ร้ายสาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา สงวนสิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงวริศรา วงค์ฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายนรินทร์ อ่อนโสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๖๙

นางสาวกมลพรรณ ยาพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๐
นางสาวขวัญฤดี ศิริธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๑

นางสาวจิตติมา ยอดคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๒

นางสาวนภัสวรรณ อารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๓

นางสาวนุตประวีณ์ นราแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๔

นางสาวบุลพร พิลาเกิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๕

นางสาวปยะดา โสมาสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๖

นางสาววิลาสินี ทาตัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๗

นายศิวกร จันทร์เม้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๘

นางสาวมยุรี สิมดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๗๙

นายธนาธร ขันธ์บุญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๐
นายอนุพงศ์ ชัยพิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๑

นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๒
นางสาวกันตนาทิพย์ ทองสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๓

นายกำพล
ขจรโชคประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๔

นายธีรภัทร ชัยชนะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๕

นายวิรัช ติบเหล็ก

๊

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๖

นางสาวพัชรพร อยู่หนู

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๗

นายอนุวัฒน์ ชัยวรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๘

นางสาวนิศามณี แก่นเสา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๘๙
นางสาวพลอยไพลิน ศรีษาคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๐
นางสาวสุดารัตน์ หาหล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๑

นางสาวเจตนรินทร์ คำมัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๒

นายณัฐศรุทธิ

์

บุญคล้าย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๓

นายสิทธิพร มีลาภ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๔

นายสุดเขตต์ พลกัณฑ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๕

นางสาวญาณิศา ศรีใสยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๖

นางสาวพิยะดา พงศ์คำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๗

นางสาวมณีรัตณา พรมพักร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๘

นายพิชชานนท์ นิกรถา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๓๙๙

นายชลสิทธิ

์

สิงห์ไหว
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๐
นางสาวณัฎฐณิชา เบ้าทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวนฤมล บุญทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวศศิวิมล จันทร์อินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๓
นางสาวสุณิสา กำมา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๔
นายศิลาวุธ คำภีร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๕
นายตุลย์ คำยิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๖
นายณัฐวุฒิ เมืองกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๗
นายสิทธิชาติ สีหานาท

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๘
นายธีรภัทร กำมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๐๙
นายสุขเกษม ฤทธิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๐
นายภานุวัฒน์ พงษ์นัยรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๑

นายวัชรินทร์ พัวพวง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๒

นายอภิสิทธิ์

ิ

สายบุณยืน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๓

นางสาววิสาข์ ชาอุ่น
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๔

นายกฤษดา แสงวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๕

นายณัฐสิทธิ

์

ล้อมแพน
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๖

นายวีรวัฒน์ พลกัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๗

นายกิตติภัฎ สุนทร
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๘

นางสาวสลิลทิพย์ แก้วนคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงปนัดดา รักก้อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงวรัญญา พันจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำก้อ

วัดเนินสว่างทางหลวง
 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายอิสรา สุขคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายนธภูมิ จันทาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงกิตตินันท์ ไขคำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงประภัสสร ทองเอก
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงไอลดา ปนทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายเจษฎากร ขวัญหอม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายศุภกร หลักคง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายกิตติพงค์ สีวันดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงวาสนา แก้วปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกุลธิดา ครสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายทศพล เกือกูล

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงธิดา สอนปน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายเกียรติยศ ธรรมเรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายธีรภัทร นามวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายภูผา ปญญาประสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ ปญญาประสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ดีรักษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน สิงห์สุงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงผกายดาว อุดสังข์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กล้องกำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงจิตรกัญญา สุดจำรอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ปะโปตินัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๓

นางสาวปยวรรณ ประดับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๔

นางสาวปนิดา อินทร์คำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๕

นางสาวอรจิรา กรวยทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๖

นางสาวปาริชาติ คงที

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๗

นางสาวศิริรัตน์ ศรีรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายณภัทร ดิฐภักดีบวร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงพิชญามญชุ์ ทักคุ้ม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายจิรายุ สารอรรถ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายพฤฒิพงศ์ น้อยกา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายวุฒิพร บุญพิมพ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงจิตรลดา ทองบุญตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงนำพลอย หุมอาจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงปริญญาพร อุ่นมีศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงกันยาพร จันทร์ผ่อง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงพนัดดา เนาว์สุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงพรรณวษา มาดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงพัทธระวี ศรีสุธรรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงอังคณานิตย์ พอคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงอินทิรา จันทะคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายจตุพัชร ฐานุสรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายจุลจักร อินทรปาสาณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

โช้เงิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายนวภูมิ ศรีษะบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายพัชรพล สีปอ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายภาราดร แพงสี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายสิทธิกร ศิริชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิเศษสรรค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมศรีชอบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายเอกฤต ศรีบุรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แถวบุญตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงนวรัตน์ สุขแต้ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ สีมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงศิรินทรา อินทัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงโสริยา สิงห์ภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายณัฐพล บัวริคาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๗๙

นายธีรภัทร แกขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงกาญจนา มู้จันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงธนัชพร คงพิมพ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงนิษิตา เจริญสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงปณัฐดา ชูราษี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงสุริวัลย์ สิทธิโท
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงสุฑาสิริ กฤษวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี เทียนวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๗ เด็กหญิงภัทรากาญจน์
กองแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๘

นายธีรศักดิ

์

ราชพรหมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๘๙
นางสาวณัฐธิตาพันธ์ มหฐานพัฒน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา กัลยาประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงเกร็จมณี พรมน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๒

นางสาวญาดา แถวอุดม
๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๓

นางสาวนัทธ์หทัย บัวริคาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๔

นายณัฐพล จันทะคุณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๓ / ๑๖๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๕

นายทินภัทร แก้วสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๖

นางสาวดาราพร แก้วกิงจันทร์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๗

นายนนทพัทธ์ แสงโพธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๘

นางสาวศรสวรรค์ ตันตุลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๔๙๙

นางสาวศศิตา ทวยศิริ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๐
นางสาวรัตนาวลี มานะเสน

๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๑
นางสาวชมพูนุช ทองปน

๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๒
นางสาวพรพิมล อยู่กลัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๓
นางสาวกรกนก ไชยสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๔
นางสาวอังคณา โพธิรุขา

๒๕/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๕
นางสาวณัฐริกา ดอกไม้

๐๖/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๖
นางสาวจิรานันท์ จันทร์เกตุ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๗
นายสุวิทย์ นามปญญา

๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๘
นางสาวณัฐธิดา กันธุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๐๙
นางสาวจง ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๓/๐๔/๒๕๒๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๐
นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๒๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๑

นางจุรีพร ศรีธาดา
๒๗/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๒

นางชุลีพร หม่องอิน
๑๗/๑๐/๒๕๑๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๓

นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล
๑๗/๐๕/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๔

นายธิติสรณ์ ศรีธาดา
๐๑/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๕

นางนันทิยา คำสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๖

นางนาที เทียนเหลือ
๒๕/๐๕/๒๕๑๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๗

นางนิตยา แก่นนาค
๒๗/๑๒/๒๕๐๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๘

นางสาวพจนารถ แก้วยศ
๑๘/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๑๙

นายมณชัย กองเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๐
นางสาวรัชฏาภรณ์ บุญประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๑

นางรัชนี เหลืองทอง
๐๘/๐๘/๒๕๐๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๒

นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร
๐๓/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๓

นางวันเพ็ญ จุดาศรี
๐๒/๐๙/๒๕๑๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๔

นายวีรพันธ์ เกตุพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๕

นางสาวสกุณา แก้วทะ
๐๕/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๖

นางสกุลดารา กองแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๑๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๗

นายสมาน ดอนชมไพร
๑๕/๐๖/๒๕๐๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๘

นางสาวสิริภา สงคราม
๑๘/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๒๙

นางสาวสุดสงวน แสงก้อน
๒๔/๐๘/๒๕๑๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๐
นางสาวสุมาลี บัวพรวน

๓๐/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๑

นายอนุสิทธิ

์

จิตจำนงค์
๐๕/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๒

นางเตือนใจ สัจวาท
๒๙/๑๑/๒๕๐๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๓

นางเตือนใจ อินทรศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๐๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๔

นายกศิชา สะดา
๓๑/๐๑/๒๕๒๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๕

นายนพพร จันทะคุณ
๐๕/๐๒/๒๕๒๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๖

นายรัฐภูมิ เอิยมรอด

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๗

นางสาวสุนิษา อาจล้อม
๐๖/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงบังอร ทองเงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงกมลชนก ตาคำชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงวารุณี ศรีอภัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายพีรดนย์ บุญยิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มานะนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายสุทิน ดีจอม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงสุพิชชา แก้วโสตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงศิริณา บุตรโยจันโท
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วม่วง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงทิษฎยา สายจันอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงฐณิชา คำแจง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงสาวิกา ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายเปรมทัต กายแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงประภาศิริ กลันจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงกุลจิรา ขวัญพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงพรนภา ด้วงพิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายกีรติ บุญเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายศักดิธัช เชนยะวณิช
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงอินทรานันท์ ขวัญสูงเนิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายณัฐภัทร หอมละออ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงธนวรรณ น้อยมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงอัญธิชา แก้วละมุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงปทิตตา มีทวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ก้านบัวแย่ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงศศินิภา ตุลสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงประภาพร ทองเพชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงจอมขวัญ สีหะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงปพิชญา กบิลพัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายนทีธาร ขจรไพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงธนัญชนก จันเขียน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันเขียน

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงเชาว์ปรียา อภิสิทธิยศกุล

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุดธิดา แสงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงพรวลัย ทองเยิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แก้วอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงภรภิญญา กรมกอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แก้วเหลียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฐติมา แก้วยม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงประภัสสร อาจสันเทียะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงนันทิพร บุตรศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงเขมวิกา สุวรรณขิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายคีตภัทร เขียวเข้
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายธณายุทธ์ คำยง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

กิทำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายวุฒิไกร ขาวบาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชสนธิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงกรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงศิริพรรณ สายวงสอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายญาณวุฒิ ยอดเกตุ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายพีระพัฒน์ สายบุญตัง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุนิษา สายอ่อนมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงกนกรัตน์ สายคำมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงณัฐิตา สายทองติง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงศิริปรีดา วังคีรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๒

นายเปมทัต ศรีมังกร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา สายบุญยัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงทัมมารีน อินปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงภัสรา ภูศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงเจตตราพร กงเกียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงอภิสรา เพรชรงค์เลียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงพัชรพร นครโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงกฤษฎิมณี

์

เชนยะวณิช
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุขใจ บุญมาก

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายดลณภัทร ฟกทองอ่อน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กุลเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายธนภูมิ นันทะเกิด

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงกวินธิดา พรซิว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพันธิสา กุลพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กมลรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกัญญาภัค ทองยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ โพธิพิณ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงฐิตาพร ด้วงมูล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายพงศ์พีระ หุตะมาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงศศิพักตร์ รักโถ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์พุทธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายนันทภพ สายแก้วเกิด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงคีตภัทร ทองเก่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายภูวเดช ท่อนแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ จำปาแดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ โกนบาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ กองกูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงทักษพร พรรณา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงศรัญญา จันตืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เรือนงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงพิริยากร ทองโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงณัฐสุภา จันทะคุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ยศปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงศรัญญา สุขศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงอุษา แสนสีมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงอรดา ทองแบบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบูรณวิทยา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงปาริตา สุทโธทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงธาริณี กันยาประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงฉันชนก ราศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ขวัญหอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงวรนุช ใจเปง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงวันวิสา กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๔

นางสาวกัญญาภัค บุตรศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๗ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๕

นายอัครพนธ์ ทองแบบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๖

นางสาวอุราวัลย์ จันเต็ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงลัดดาพร พิมพ์เสนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๘

นางสาวอนุลักษณ์ แสงราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๓๙

นางสาววรัญญา สุภาษิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๐
นางสาวสุภาวดี บุญทจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๑

นางสาวธัญวรัตน์ แก้วกุย
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๒

นางสาววิภารัตน์ ทองม่อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๓

นางสาวพิมพ์ลภัส สุขศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๔

นายวรวุฒิ ศรีแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๕

นางสาวพิมพ์มาดา คำบัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๖
นางสาวกัญญาลักษณ์

คำเกตุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๗

นางสาวทวิญวิภา สิงห์ภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๘

นางสาวรพีภรณ์ แพทย์ไชโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๔๙

นายสิทธิพงษ์ คำสิง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๐
นางสาวสุกัญญา พันสง่า

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๑

นายดนุชา คำนัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วเวียน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงปณิตา รัตนมงคล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ สุขศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายวัลชัย จันลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงพรวิลัย แก้วดาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา วันเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงกุลจิรา ชาลีแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายวุฒินันท์ กิกขุนทศ

๊

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันแปลก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาคแพง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายธีรพัฒน์ สีเสือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงปณวี ธรรมชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงพีรวรรณ ธรรมชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงสาริกา คำบุตรษิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงทัศนีย์ คำไวย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงณัฐวิกา เหลาแตว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงชนัญชิตา อินงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงแพรวนภา โพธิแก้ว

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง วัดแก้วพัฒนาราม  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงภัสริยา ด้วงทำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วย้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงกุหลาบ แสนเรืองเดช
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายศรัณญ์ จันทชิต
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงสมฤทัย แก้วยิม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเลิศ วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงอารีญา ภูษาวิโสตร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายเจตเจริญชัย ขาวแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายเอกราช แก้วแย้ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปาลิดา สวัสดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว พิกุลหอม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แก้วแจ่ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายธนากร แก้วเจิม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงปริชญา ศรีกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงนริศรา แก้วเสริม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายเดชอรุณ บุญวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำภู
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงชาลิษา อินไข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงมุฑิตา อุดทัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอินทิรา สีดาจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงขจีพรรณ อินนุรักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายธนพันธ์ แก้วสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายสรัญทัศ คำเวิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายสุเทพ มาไพรสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายพีรวัฒน์ คำเวิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงนฤมล ทองแบบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงคริษฐา ศรีบุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายศักดิพัฒน์ คำริด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขะวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายสุชาติ คำมงคล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ ไกรลำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายประสิทธิ

์

คำทิง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองแล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงระพีพรรณ ทองแบบ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
วังคีรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงอารยา คำริส

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงอรนฤมล ตรีกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายสถาพร ทองแบบ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายณัฐภูมิ มหามูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงชฎาทิพย์ คำริด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงซ้อนกลิน

่

แสนบุรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปญญาประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญประคม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทองแบบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงอรพิณท์ สมงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายสุเมธ คำริด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายธนธรณ์ ปลาสร้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายทักษิณ ทีแสงแดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายสุทธินันท์ วรรณฑิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายจีรภัทร ยาพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายธีรโชติ สิงห์คำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายพงรภีร์ ไชยดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงนภสรา นาคทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วงม่วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงปนิดา กงกอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายธนกร แสงขาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายพงศ์ภัค คำแว่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงจิตรกัญญา ปญญาประสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงปญญาพร หุมอาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงสุภัสสร ทำเม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองแบบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายอิสระ สารีราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ คำริส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปานะพิมพ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงภิราวรรณ สิมมาพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงรัตนา รัฐนู
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงพัชรา วังคีรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญทจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คำตีด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายฐานทัพ บุญไสยัง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายศักดิสิทธ์

์

คงเพชรศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ คำฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ คำฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงอภิชญา เบ้าสารี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงวริศรา บัวทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงอภิสรา โพวิชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงญาณิศา ทองหม่อม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงจิราพร แก้วฟอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงยุวดี คำฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายวชิรพล คำโฉม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายธีรพัฒน์ มาลาศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขาวหนู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายพาณิชย์ แก่นโท
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าผู วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ กุลเทียน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงเมธินี บุญสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายชนวีร์ จันนัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วจิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงดาราพร สุธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

จันทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายพงศธร สีดาจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายศักรินทร์ วังคีรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงนงนภัส กุลแกม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงนภิสรา ดีเสือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงวาสนา บงแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปาละ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายธนาธรณ์ กุลสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายธาดา กุนเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายปรเมศวร์ จำเนียรกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายปรเมศวร์ สมบาลใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วันแต่ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายศักดา ปญญาประสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายศุภาชัย ผ้ายผา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงประภารัตน์ ตันโยติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงมลผกา ศรีสอน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๑ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา เกตุทองมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงอรุณมาศ แก้วทาสี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงศิรดา ไสยะกิจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายชุติพนธ์ มีแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงวิภาดา กุนแกม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงพิชญดา ช้อยจอหอ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายปภากร นาคเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเล วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายพัตศธรณ์ ทองขำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายสุพัฒน์ พรมแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาว วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายวีระชัย ลุนละหุย
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

จดจำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ทองหมู่
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขอบ สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายบุญเดือน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงวิรดา แสงสุทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงวรัญญา บริวงษ์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายธนวัตน์ ภาสีดา

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา สีแสน
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายภูนิทัศน์ ชืนโรจน์

่

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงศ์สัมฤทธิ

์

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายคมกฤษณ์ ทองสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายสืบศักดิ

์

เสือสาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายณัฐนันท์ กุลเกลียง

้

๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายชินวัตร แก้วเบียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองสา
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายมงคล อินสอน

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายธิติวุฒิ แก้วครอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายศิริพล สีทอง

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงนภาพร กุนสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงสุลาวรรณ จันทร์อุดม

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายชนาวีร์ ทองหมู่

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายขวัญกล้า เดชว่องไว ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายจอมขวัญ เดชว่องไว ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงวิราวรรณ์ เก่งการไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงณัฐวุฒิ สำราญดี

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินฮาว สระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ คำแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลกัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ผกา กงถัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงมณิสรา กองเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

กองหอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายธนากร แก้วพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงจิตรฤดี ขุนแอะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี วันแสนซือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายอรินทร์ เผ่าพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายพิตตินันท์ แก้วเพิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงเรณุกา ขวัญหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงนันทิยา คำทิง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงธิดา คำก่อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงชลธิดา กุลเกลียง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงชลิตา มิงโสดา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา คำทิง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงรัศมี บุ้งคง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงวิจิตรา คำวิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงอภิสรา มาลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงมุกดา วังนวล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ปองท้าว

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วครอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายวทัญู แก้วคูณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายธนาโชค ทีแสงแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงชุตินันท์ คำแว่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงวันวิสา รุ่งเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ คำแกม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงกรกนก คำก่อง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายอภิชาติ ทองสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายพลพจน์ สุต้น
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ โสมกา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงอภัสรา คำกุ้ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงลลิตา คำกุ้ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงอนุสรา คำแกม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงณัฐภัทร คำแว่น
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๓ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำกุ้ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายนำพลชนะ คำอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองแบบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำกุ้ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงบุหงา สารภี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุนิสา เย็นอารมย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายก้องภพ คำอัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายอภิวัฒน์ วังคีรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ ทองสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงมนต์นภา คำจูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ขาวสง่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุลละ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงพนิดา ทองแล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุลสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายพลาธิป เอียมขำ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายศตายุ แก้วม่วง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงสาธิกา ต้นวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงกัณณิกา แก้วคีม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงกิตติยา กองร้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงเขมจิรา แก้วโยน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงกาญจนา ทีแสงแดง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายธนพล ตันตุลา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงนุจรินทร์ หวังสำราญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คำกุ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายทวีพล ศรีจันทร์อ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอภิเดช พัสโสดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายเจษฎา สมพูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายสุเมธ กันจินดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงเบญจกาย แก้วทูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ ยอยบุบผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงณิชกมล สิงห์ภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงอริษา สายบุญเกิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายพัชรพล กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญสายยัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายเศรษฐา กันยาประสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ สายน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายธนภัทร พรมโสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายอนวัฒน์ เชือบุญมี

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายพนมวัลย์ แก้วเพียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายภูมินทร์ อินทร์ปาน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายธิติพงษ์ แก้วเบียง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงธนิษฐา แก้วทิพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงปทิตตา แก้วเสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงอำไพวรรณ เอียมขำ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายสายชล ลาดเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงอนัญพร กันกิม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช แสงพรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายวายุกร จิหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพัด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายไชยวัฒน์ สิงห์ภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงพัชรพร แนนไชยสงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เกตุทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำริส
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายปรเมศ เกตุงอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายปราโมทย์ ฮาดแมน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายสุริยวุฒิ ลครพล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ต้นปาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงเมธาวี แก้วหิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงกุลภรณ์ จงแสง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงจิดาภา คำอัด

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงแก้ม ทองแบบ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายปรเมศร์ กันยาประสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายเจตณรงค์ เทินสระเกตุ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายวิชชากร ขีดปญญา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายธีรพัณท์ คำพรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงประภาพร บุญพิมพ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส พระพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงสุมาลี มาลาสวัสิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงกุลสตรี แก้วคูณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๕ / ๑๖๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงเยาวภา คำแหยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงนภัสสร มะโนโฮ้ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายปญญาวัฒน์ กันจินดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุธงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายวรพล แก้วจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วทิพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงณธิตา ทองงา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี อินแผลง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงพรนภา ตุ้มทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงชาลิสา แก้วแพง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงลลิตา มิงโสดา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายนัทธพงศ์ พันลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายพิทักษ์ รวมคำภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายอินธา แก้วมิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายเจษฎา สังห์ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงมลฤดี นันทพรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายคชสิงห์ ตุ่นมาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายนันทพงศ์ ตุ้มทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงจันทร์เจ้า วังคีรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงกรรณิกา คำริส
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงวรวรรณ แก้วจิตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงกวิสรา คำแกม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงปภาดา ทองแบบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงนฤมล บุตรพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา กันยาประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงนันทนา อินไข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงปาลีรัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงสุภาพร ประเสริฐสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทร์คำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ คำทิพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายปกรณ์ วุฒิชิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายเจษฎา สำเภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กันยาประสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายขวัญชัย คำเสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายธนลภย์ ศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองม่อม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงสลิลรักษ์ นวลตุ้ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงอัจฉรา พิลากุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภักดีสอน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ นวลเคียง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายเมธิชัย เพ็งพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายศรายุทธ วังคีรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชุมมุง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายทัศน์พล บุญสายยัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายธัชพล วังคีรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายชณากร น้อยจัตุรัส
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายอภิวิชญ์ กุลกรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายอภิชาติ คำแกม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ หลิมพลอย

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายเสกสรรค์ นันเขียว
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายธนพนธ์ พลแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายรัฐพงษ์ พิลากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วภาพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วหิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงลักษณพร จันทร์วงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงภาวิณี พรมมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายณัฐพล คำตีด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายธนาวุฒิ ขวัญหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายพีรพล คำพุทธ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงนิภารัตน์ แถวอุดม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๘

นายชนสรณ์ ศรีละออง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๗๙

นายศิวกร งานไว
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๐
นางสาวยลลดา คำพุทธ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๑

นางสาวอรทัย แก้วทูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๒

นางสาวเปรมวดี คำตือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๓

นายปองพล วาทะสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๔

นายพันธกร คำน้อม
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๗ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๕

นายปริวัตร กำมาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๖

นายชวัลกร เหง่าดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๗

นายกฤตวิทย์ คำทิง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงนุชจรินพร นะยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงสุธิดา ทัศคำพูน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๐
นางสาวกุลสตรี สะลามล

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๑

นางสาวสุกันยา เพลียเดช
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๒

นางสาวรวงข้าว คำจุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๓

นายอมรพันธ์ คำเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๔

นายบัญชา จีวพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๕

นายณัฐชนน นวลเคียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๖

นายกิตติพัฒน์ แก้วเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๗

นางสาวอังมณี คำตีด
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๘

นางสาวนิพาดา โคตา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๑๙๙๙

นางสาวสุนิสา คำสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๐
นางสาวอรนลิน คานพรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๑
นางสาวสุภาพร ภิญโญฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๒
นางสาวมัลลิกา เฉลิมพงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๓
นายสารัช คำตีด

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๔
นายอิทธิพล สารีราช

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๕
นายกรกมล หลุ่ยจิว

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๖
นายอนุวัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๗
นายสิทธิศักดิ

์

จันทร์เทียบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๘
นางสาวพรพิมล ศรีวิชี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๐๙
นางสาวพรธิดา คุณเทวาป

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๐
นางสาวปนมนัส นาคส่องแสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๑
นางสาวเจนจิรา แจ่มใส

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๒
นางสาวสุมาพร แสงขาน

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๓
นางสาวอนิตยา แก้วเทศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๔
นางสาววรางคณา คำเวิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๕
นายสันติชัย สำเภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๖
นายบุญฤทธิ

์

แก้วเสน
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๗
นายวิสรุด อุ่นเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๘
นางสาวพรนภา แสนแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายภูริทัต ด้นกันเดช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงมลศกาญณ์ ปสสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงธนาภา ศรีเดช

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงนริสรา เนตรเกต

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงมาริษา ศรีหนองบัว

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงมนัสพร คิมงูเหลือม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุภาวดี เสนาะศัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกมลชนก พงศ์นิสภกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงช่อชมพู พวงจำป

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา ขำยิงเกิด

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงธารทิพย์ ธุระทำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา พัวทัด

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรสุดา ลานณรงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงภัทรพร แสงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงมธุรส คุ้มสิงสัน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายธนากร สามหมอ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกวิสรา ฉำมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงกิงดาว

่

เพชรกัณหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงธิติมา กลมเกลียว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงธิติมา จงชาญสิทธิโธ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงศิริวรรณ บุตรเพ็ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุริฉาย เดชะนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายอาทิตย์ อนันตสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายจิตรทิวัส วงค์คำจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา บุณแย้ม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ ชุมกว้าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงอรวรรณ ทวยศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญมาดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงศิริพร ดวงประภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงศุภารัตน์ กองกูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายนนตรกานต์ เอียมศรีสุข

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ กลมเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีธาตุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงพัชรพร วิรัตน์ประเสริฐ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงภัทรมน เฉลิมโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอุษณีย์ หาญสุดเลิศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายวัชรินทร์ เตชะบุรมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สงเสนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านสันเทียะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๕๙ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
สมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๐
นายสรอรรถ พ่วงเต็ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๑
นางสาวธัญญรัตน์ ไวยหงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๒
นายศิวกร ศรีหนองบัว

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๓
นายสินธพ คำเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๔
นางสาวเปรมกมล เลิศไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๕
นางสาวมุขมณี แซ่ตัง

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๖
นางสาวรัชนก กุลบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๗
นายสหรัฐ คำกลาง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๘
นางสาวนิลุบล อุดมกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๖๙
นางสาวศิรินาถ สอนผา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงกฤษณา บุญศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๑
นางสาวนริศรา ถือมาลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๒
นางสาวประภาพร สัมฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๓
นางสาวมณีทิพย์ คุรุวิทโยภาส

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงศศิวิมล นุโยค

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๕
นางสาวปาลิตา ประทุมไชย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๖
นายเหมภูมิ วิทยาวโรจน์กิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๗
นางสาวชลดา แสงอินกลุ้ม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๘
นางสาวศุทธิณี สิงห์โยกาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๗๙
นางสาวบุญญิตา ดงทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๐
นางสาวสุรางคณา เดชพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๑
นายอภิสิทธิ

์

แลคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๒
นางสาวณัฐกฤตา รักษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๓
นางสาวภาวิณี อุ่มชะอุ้ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๔
นางสาววริทธินันท์

์

สุพคุณกิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๕
นางสาวศุทธินี เมฆขุนทด

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๖
นายวรวัฒน์ พิมพ์อุบล

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๗
นางสาวชุติมา ตาละอุประ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๘
นางสาวชลธิชา จันทร์แจ่ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๘๙
นางสาวเยาวลักษณ์ ตระกรุดเก่า

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวจิรวรรธ แก้วต่างนอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๑
นางสาวชฎาภร ตะกรุดเก่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๒
นางสาวธัญวรัตน์ โพธิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๓
นางสาวนิรัตน์ชา ทองมูล

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๔
นางสาวปฐมาพร มัชเรศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๕
นางสาวสุดารัตน์ เชยโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๖
นายเอกศักดิ

์

จิตรณรงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๗
นายปรเมศร์ กองเกิด

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๘
นางสาวกมลรัตน์ กูดมนทา

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๐๙๙
นางสาวจุฬามณี เติมสมบัติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๐
นางสาวชัญษร ชุมพล

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๑
นางสาวสุภาวดี พงษ์จำปา

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๒
นางสาวพรนภา ก้านนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๓
นางสาวจิรวรรณ แก้วเรือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๔
นางสาวพัชราภา มากคช

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๕
นางสาวธิดารัตน์ ปนสงห์โต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๖
นางสาวพรทิพย์ คำเขียว

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๗
นางสาวทิวาทิพย์ เกณขุนทด

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๘
นางสาวรัตณาวรรณ หอยสังข์

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๐๙
นางสาวศุภิสรา สมสูงเนิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๐
นางสาวคณพัชญ์ สมบัติมาก

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๑

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญทน
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๒

นางสาวเปรมกมล เมืองผุย
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๓

นางสาวพรนภา คงตระกูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๔

นายชินวัตร์ จันทะเฆ่
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๕

นางสาวสิริจันทร์ รสจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๖

นางสาวอริษา เฮงสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๗

นางสาวพรนภา นิลกระจ่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๘

นางสาวธนัชชา ศรีจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๑๙

นางสาวณฐาวีรนุช ศิริโฉม
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๐
นางสาวอุไรลักษณ์ โคระนำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๑

นางสาวจิราภรณ์ นวลสาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๒

นางสาวพิรุนันท์ ช้างหิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๓

นางสาวกมลลักษณ์ สมศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๔

นายเมทนี กองราชา
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๕

นางสาวอภิญญา ดิเรกโภค
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๖

นางสาวมัชฌิมา เจียมประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๗

นางสาวนฤมล ก้านสันเทียะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๘

นางสาวกนกจิต น่วมเจิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๒๙

นางสาวรุ่งไพลิน แขวงแข่งขัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๐
นางสาวชลธิชา หลงน้อย

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๑

นางสาวจีรภา พุ่มอิม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๒

นางสาวปราถนา บุญศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๓

นางสาวอทิตา ทองยศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๔

นางสาวรัตติกาล คำจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๕

นางสาวเอือมดาว

้

กำเหนิดสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๖

นางสาวพัชราภรณ์ ฟาบัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๗

นางสาวศุภราภรณ์ สินชู
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๘

นางสาวณัฐนิชา อุ่นกุดเชือก
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๓๙

นางสาวทฤษฎี โมคศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๐
นายจักรกฤษณ์ บุญคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๑

นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐนวัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๒

นางสาวจารุวรรณ บุญดา
๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๓

นางสุระพี อาคมคง
๒๐/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงวรรณษา แสนสุภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ วัดบุญชัย  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายณัฐภูมิ คำขาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เสือสกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงกมลพรรณ บัวเอียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายชินวัตร บริรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงเบญญาภา เภาแพง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอาทิมา ปนเพ็ชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายเดชา บุญโพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ หาสียา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายปญญา คำลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ นุชิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ปานเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คล้ายหิรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงปารณีย์ ใจเทียงธรรม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงรัตนากร ทองสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองเตจา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงวิภาดา สดสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา บุญเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายจุลระจักร คำบ้านฝาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายชานนทฺ์ ฉิมสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายธนากร เกิดสมบูรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายภานุพงศ์ ไม้มีแก่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายสมชาย ไวยสุทธิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงจินตนา มีศิลชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงณัฐกมล สุนทรเวช

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงทิพเกสร ทองธูป
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงโยษิตา บุตตานันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์ลอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงสุนันทา แก้วโต
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พลอยสมบูรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองดอนแพง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา รัตนสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ทับทิมใส
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงพรรภษา ผู้ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายโกเมน ทองปลิว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงกานดา ธนูแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา ครูเกษตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงพรชิตา พรมมาดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายจักรพรรณ กระต่ายเทศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายประวีร์ นิคมวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายพินัย ชัยศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายสิทธิชัย มหามณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงโสภิศตา ปานม่วง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายสุทธิพงค์ ทองมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมเกษม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๒

นายจรูญ แย่งใจรัก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๓

นายณัฐพล นันทอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๔

นางสาวสุธีรัตน์ ขุนปน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงดวงหทัย นวลสะเกตุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๖

นางสาวชลธิชา ขุนปน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๗

นายปริญญา ทองสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๘

นายนนท์ฐิวัฒน์ เกษามูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๑๙๙

นางสาวมุกดา ทองบ่อ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๐
นายวีระวัต แก้วอุส่าห์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๑
นายภัทรพงษ์ พิมโยโยง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๒
นางสาวณิชชาอร ช่อรัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๓
นางสาวอาริสา ศิริโส

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายสุรชาติ เทียมภูเขียว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนนุ่ม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายบารมีเทพ วิทยาการ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ สงวนสิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เล้าประเสริฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงชลธิชา แหยมนุช

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงนิลาวรรณ เปาะสระเกษ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงพิรดา พรมบวช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงวณิศนันท์ พรหมบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงปภาวดี บริรักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงรัฐญา คำคูณเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายธนดล ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงณัฐชา ปานเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไพศาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายพิพัฒชัย วิวาสานนท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงอรพรรณ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงกมลพรรณ จำนงค์เวช

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกรวด วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์ศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๒ เด็กหญิงประกายกานต์
นำร้อนเบ้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ บุญใหญ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายโชคทวี สังทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายวศิน ทองโอ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงปนัตดา สังทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา นาคพิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงกุลจิรา ขุนคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายพิรภัทร สิงห์ฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำร้อน วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๔ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงดวงบุปผา พงษ์โสภณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายสิทธิชัย เทศแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๒

นางวารุณี จันทร์สูง
๑๒/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายวิชัย นุ่มฝาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงดวงดาลัด ศิริการ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงนันทิตา สีเขียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงพรชิตา นิลผาพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงเมธาวี สามพัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายวรเดช สุพันอ่างทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายอดิเทพ เผยศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา สายการ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงนันทิยา โกจันทึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงพรธิดา เชษฐา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงพรนภา ยามวัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จินดารัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ฟาบัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงสริตา พหลทัพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายเอกภาพ บำรุงจิตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรมภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วบัวดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงพัชราพร จันทร์เสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์พิไล จันทเสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงวิรัญญา ภิรมกิจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๓

นายประจักษ์ สายแวว
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๔

นายวายุ จารสูงเนิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๕

นางสาววันวิสา บุญครอบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๖

นายสุธิราช เรียงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๗

นางสาวดลลภา นาพรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๘

นางสาวอรวรรณ แสงสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๕๙

นางสาวอาภัสรา อาจหาร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๐
นางสาววรรณพร แก้วบัวดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๑

นางสาวอรทัย ตรัยจันแดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๒

นายถิรวัฒน์ สุโชคพิภพกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๓

นายยศกร เสียมไหม
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๔

นายสมาน เดขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๕ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๕

นายสิทธิพงษ์ สมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๖

นายอดิศร เมืองมนต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๗
นางสาวพิชญาลักษณ์ ศักดิดา

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๘

นางสาวอรอนงค์ รับสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๖๙

นายสรวิชญ์ นาสิงคาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาววิภารัตน์ ไชยภักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๑

นางสาวสุภารักษ์ ศิริวรรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๒

นางสาวไอรดา แสนสุพรรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๓

นายกรยุทธ ชูศรีโฉม
๐๕/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๔

นางสุวณีย์ สุขสี
๑๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงปภาดา สุทธิประภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายโมกุล ละม้ายศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายพิชัย พิมเสนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงวรรณนิสา หาเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ แก้วโสดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายวิสันต์ ทองมาก

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายศราวุฒิ แขวงแข่งขัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายสมเดช ทาสน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงปทมวรรณ วิสัยหมู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงจุไรรัตน์ เกลียงกลม

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงณฐพร พิมต้น
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงกัณฐิกา ตามกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ พลจาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงอริษา ดาเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ อินอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ ผลบุญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงอริสา ยศสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายจักรพรรณ เกชิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา ประดับวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงวริษฐา หมันบ่อแก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ เกตุแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายภัคพล บุญไกร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายเจตณัฐ แม่นพันธุ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงอรุณี กองสัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายอรรถชัย ผาประคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี เจริญกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงสุชาดา หัสวงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายกฤษดา ชาญสูงเนิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

จุ้ยกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงนารินทร์ ทวดขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงปณิดา มุกดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์โม้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ อัคคีโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงโชติกา หวานดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายอโนชา แสงฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ทิพย์เจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงกัลยากร เพิมพูลพานิช

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายประพันธ์ศักดิ

์

ปานานนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายปรินทร ตุ๊กรุง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประดับวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายเจษฎา ระคร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายวรพจน์ โพธิระสะ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ พุ่มรส
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงธัญชนก ดหพลพัชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา ชูบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา แคนสิงห์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์ บริบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงชลิตา เนืองกันยา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายปรมินทร์ เจริญรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงสุธิกานต์ มามีพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายศักดิดา

์

กู่สันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๖

นายสุพล แฝงสีผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ชัยนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันจันทึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๕๖๐/๒๓๒๙

นางชมัยพร แจ่มหะทัย
๒๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงพร้อมดี นาขุนทด

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงวันวิสา คงนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงฐิติพร วรรณบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ลิม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา คำสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๕

นางสาวชนัณญา แต่งชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงสุนิษา โพธินอก

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายวีรภัทร พิลึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายธนัชพงศ์ ผู้มีคุณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ วัดโพทะเล  

พช ๓๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ฉิมพาลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายณัฐวัตร โพธิดำกลำ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กชายฐิติวัสล์ พุกมาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายปภังกร วงค์ใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีวิลาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงจิระวรรณ์ ชนะมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา วงศ์ชมภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงธนพร พิมพ์นนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงรัตนา พิศนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สุริวงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงณัฐรุจา ทองทวี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงปริยากร แจ่มสว่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๑

นางสาวพิมลพรรณ สระโวหาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๒

นางสาววันเพ็ญ อาโน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๓

นางสาวกัญญารัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๔

นางสาวนิภาดา บุญชูสียรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๕

นางสาววรรณวิศา นันดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๖

นางสาวอารียา ผาจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๗

นางสาวสกุลทิพย์ อินพรหม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๘

นางสาวประภาวี สีสดใส
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๕๙

นางสาวแววดาว วังโส
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๐
นางสาวสุนันท์ เอียมจันทร์

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๑

นางสาวทิชากร บุตรมี
๒๕/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายสิทธิชัย หาญบัวแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงอรสา สุระทม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงพัชราภา เปไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายจักรกฤษ รัตนทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายพงศกร ลาพาณิชย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายศุภชัย อัตฐาทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายรันตพงษ์ ปรางค์นอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงชลธิชา สังเกตุชน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายนำชัย โพธิทอง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รามหริง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงปทมพร แก้วชาวนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายณัฐพล ฝอยกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงกรติยา รัตนสุวรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายเอนก โพธิสิงห์

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กชายพิชัย หอมกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายชลทวัส พิมพ์ใหม่
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายอนุวัตร์ โหมดนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายพลพล แซ่ตัง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กุดเปล่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

อนันตสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิสิงห์

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายสุริยา แก้วชาวนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงสายวสันต์ พาละพล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๕

นางอัญชลี นากแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๖

นางกนกวรรณ แปงใจ
๒๓/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๗

นางสาวจันทิมา ชัชวาลพงศ์
๙/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๘

นางสาวชญาดา น้อยนันท์
๘/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๘๙

นายรัฐพล โยพันดุง
๑๔/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๐
นายอภินันท์ ขวัญอ่อน

๑๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสียงวังเวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงอริษา สีพุด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญยศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงพรนภัส คำตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายศุภชัย กังขอนนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่า  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ แจ้งอรุณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายกิติคุณ ชารีรักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายปฎิญญา กุมสิมพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายกันตวิชญ์ คำดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายชัชภูมิ แสนยินดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายธนพล ทับเหล็ก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายสมรักษ์ คำจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายพีรวิชญ์ จำปานาค

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงไพรินทร์ แก้วอารีย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงณภัทรา ช่องจอหอ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ่ช่างนาค

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา นิยมชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงพิชญดา แสงจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีบุญมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายอติภัทร์ สะอาดเอียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายแสงสุริยันต์ สองสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ เปลียนศรี

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายธนภัทร ทองภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ นาธิราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายจักรกฤษ มังกรแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ภูแสงทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ น่วมโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงโศรดาพร วาระสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พูนหมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา อินทรกำแหง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงพิมพ์นภา แจ้งอรุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงพราวนภา แจ้งอรุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายพิษณุ มุ่งเติมกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงสวรรยา เฮงสงเคราะห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรือนเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุขาม วัดหนองกระทุ่ม  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงชลทิชา ทองเผือก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงมิรันตี กองอาสา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายวีรภัทร เวสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ นำดอกไม้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

ปนแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงอัมพร สิงห์ลอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงสุภาพร วงษ์ท้าว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ สกุลวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา สารทิม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายรวิชัญ โวหารดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายธีรเดช ม่วงนวล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงชนันนัทธ์ เชลงวิทย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายโชคชัย ธรรมสรางกูร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายวีรพล มุ้ยห้วยแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายนันทพร เกตุพิจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชุ่มชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายนภดล คำแปลง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายปริญญา อำไพพิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายดุสิต มาลินันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายอาทิศกร ม่วงนวล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงอิศริยา รงค์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงวันวิสา จันสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงวิจิตรา บุตรทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงศิวพร สิทธิชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายพิสิฐ พูลจีน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงชมภูแพรว สายแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

บรรจงปรุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายอำนวย สิทธิชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงกรรทิมา เทศศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงจีระนันท์ คูณสาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ ผ่องคำพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายเทียนชัย ชัยศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายพงศ์พณิช ทำความชอบ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายเจษฎา ปานพรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายวัชรพล พุทธรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายศักดิรินทร์

์

สุวรรณนารี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา เขือนพงษ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงสิริวิมล ยาตะกาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ก้อนแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายยุทธิชัย มนไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงรักษิณา เสือขุนชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงวาสนา คำเรือง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงสิรินภา พิมพ์สาลี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุชาดา ทองจีน

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายวรากร กุนจง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ชมสีสด

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายภานุ วิระชิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๔

เด็กชายวรศักดิ

์

เยียมขาว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายธีรเดช แก้วดวงใน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายชญาวัฒน์ ศรีเครือแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายสิทธิพล ฤกษ์เมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายเอกรินทร์ จำศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงดารารัตน์ ใจหนัก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงนฤมล หวังแนบกลาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงพัชชาริกา เปยจัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ฝอดสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงมาลินี ดีมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงอมิตา ธิวะโต
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายสุรเกียรติ บุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงอมินตารัตน์ ศรีเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายจักริน กองชนะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

ม้าวิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายชุดชนะ สุขงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงกมลชนก พรรณงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ครอบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงบุษบากร อยู่สุขดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายธวัชชัย ยิมยินดี

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายระพี สุดทำนอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงวนิดา หนูพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงพัชราพร งานแข็ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงรัตติกาล วงจันทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันทะบาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงพลกรัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายฐีรวัฒน์ สังข์ทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายวีรภัทร อาดภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงนิรมล กระดังงา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสรัลรัตน์ จอนเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แคว้งใจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงปวีณา ขุนน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายณัฐนันท์ มณีธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายธนภัทร ทองสูน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๒ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายศรัญยู ใจหนัก

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ มะบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงศศิประภา สร้อยมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี พิมพ์ยงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงปุณยวีย์ นนท์สิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายสุศรุต หาญประทุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายนัทพงศ์ หนูพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงจิดาภา จ่องชาวนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินโน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงนริสรา อินเบ้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงสายใจ เวชพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงภาวินีย์ ทำสมใจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงพุทธรักษา สุดทำนอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จอดนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ใจหนัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงฐิติมา พรมเสนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายรชต สร้อยศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงนฤมล ดีจะเสน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงอาภัสรา วางพรม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงอรทัย สูนปง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายตะวัน ชีวะวัฒนาสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงบวรลักษณ์ คะเชนหาร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายกฤษฎา พัดน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ รูปน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ กงถัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายจิรพงษ์ บุตรลักษณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงจิรชยา ศรีวัฒนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงฉัตรชนก อาจวิชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายฐิติพล พรมเวียง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มีดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายธนภัทร สวัสดิรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายธีรพัฒน์ กาศจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๓ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายธีรภัทร์ สีหะสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงปานชนก คึขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายธนากร บรมรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ แก่นวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา พพิทักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงชลลดา เปรมไทยสงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มาดวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงปภานัน ทาแจ้ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงศริญญา พรมมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ชาฎา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายธราดล มหาวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ลาดนอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงศศิภา สิงห์สาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงธาราทิตย์ กันยามา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายศุภกร วิลัยลาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงสุมิตรา กรกฏ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายศุภกร เสโพธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินคนธา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายธีรเดช วงค์คำราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายชัยมงคล โพธิอ่อง

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงเบญจพร ชอบสวย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงฐิติยา แดงแย้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ รัสมีจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงวรรณษา มาใบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงชลธิชา สอนรุ้ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงนำฝน เผยศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงปนัดดา วินทะชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา วัดสว่างคงคา  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงชนัญธิดา พรมรักษา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงพิยดา บุตรพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายปฏิภาณ สิงห์สุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงศิริอร ภู่วิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายเคน หอมดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงกาญจนา กาญจนรัชต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงจิราพัชร แสงคำพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายสุตฏิพัทธิ

์

ชินจิตตานุรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายปกรณ์ ปนปา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายจรวยเทพ บุญทรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายทวี ทองช่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงอนุสรา มลคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายพีรวัส อุ่นแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงพัชรี วงถิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายกิตติภพ บุญเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงอธิชา สิทธิ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายธีรภัทร์ มาเรียง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงธัญขนก มุกไตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงชุติมา นุใหม่
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงปุษยพิทย์ แก่นฝาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงกัญจนพร ทองติด
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ ชัยเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายกฤษฎา ใจเมทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีมณฑล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมณฑล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ จำคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายภูวนาท สุรรีย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงพิชากร โชติพรม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนกำแหง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี กรรณลา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายจตุพร แก้วพิมพ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

แก้วทองหลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์คำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบำรุง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงนาขวัญ จงหาญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ ทัศนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงนภสร จันทร์ธนพิเชษฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายดารากร น้อยตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงลลิตา วันเสียน

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายธีรภัทร ชุมเฟอย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายยศพนธ์ จันทร์แปน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายจักรพงษ์ จันทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ รินยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ขันติวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงพัชรมัย สิงหา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายสุพัฒชัย ประดับทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายสิทธิชัย จิบัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายคมกริช ทองดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายธีรภัทร เบ้าชาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงปราณี พลฉลาด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงแก้วกาญดา ก่อแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สอนยศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วยม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ จำคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา โยเหลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงจรรยา ศรีมาเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงจารวี มันทอง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายภานุมาศ แก้วเจิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายศุภกิจ อินทองสุก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงกาญจนาพร แสนสุภา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงนันทพร ลือกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายธีรภพ บุญยง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายธีรภาพ ไชยะปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงกุลธิดา ทองเกิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงอัจศรา ฟกเหลือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงชนิสรา วันทัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายกฤษนัย ใจเมทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงปาราวี ธรรมเกษร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายฐาณุกูล อารีย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงลักขณาง ไชยะปน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงแบมรดา ขจรกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๔

นายณัฐพงษ์ สิงห์ขร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายนัทพล จันทร์ชม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายธนกฤต อ้นกลิง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายฆธาวุธ สมุทไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

พรหมบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงแวววรรณ บัวบาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดพ้น

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงนิธิเนตร สิงห์สถิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงบุญสิตา เทียมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เรืองตาบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงอินทิรา ภู่สิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา เอียมนุ่น

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงเบญญาดา แก้วมณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายภาณุพงศ์ สุทธะ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายเอกราช นิลขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงสิริทรัพย์ อินสอน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ จันทาพูน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงอรญา ยางอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงรภัทภร จันทวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ จอฉุย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พิมสิงห์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายปกรณ์ ขันทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงปวริศา สกุลเพ็ชร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายภครพล ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายชวกรณ์ สุทธะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายนิติธร วงษ์สุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายธนันธร งามศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูมิโอตา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายราเชน พาขึนพร้อม

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายอาทิตย์ รองทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายพระคุณ ครุฑนาค
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายณัชพล ปดทุมมา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายนิธิศ พรมเทศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายธีธัช ลุนทา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายธฤตวัน รวดเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายกำธน โทหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายธนกฤต จงพานิช
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายกษิดิศ แก้วสงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายธรรมนิตย์ ศรีบุรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงณิชกานต์ ขุนเณร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เทียบฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วพินิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงอธิชา ฤกษ์ดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงพรรณรินทร์ เทพศิริ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงธันยพร มวยคำอ้าย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายประวีติพัฒน์ ยางอ่อน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายนนทวัฒน์ มากเฟ้อง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงกชมน ถินทัพไทย

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงศิริกานดา เกตโส
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธ์ภูรักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงวาธิดา แจ่มใส
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงนันทพร วงเคน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายวสุวัฒน์ สุริยชัยพรอุดม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงธนพร ช่างปลูก
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสิริกร จันทราวุฒิกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายกันตพัฒน์ สังข์สุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายรฐนนท์ ราชดำเนิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายเอกนัท จันเมฆ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายภูริณัฐ ปอมเสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา โคตรหานาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ บู่ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มุติพันดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงธนวรรณ โง้วประดิษฐ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี เครือขวัญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงนันธิดา ช่างปตย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงปภาพร สนิทบุรุษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงเปรมยุดา บุญนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงพัซร์อัมพร สิทธิเดช
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายฐปนรรฆ์ ลิมรังสฤษฏ์

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงปุณยวีร์ หงษ์หนึง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงธมลวรรณ แสนทน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงกฎชกร ขัตติยะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา งามดังนาค
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายพนธกร หงษ์อิม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๐ เด็กชายประชาธิปไตย
ใจเขียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายธนกฤต น้องการ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายไชยวัฒน์ เกาะสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายพัทธดนย์ หน่อนาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงนัชนิชา พันธ์เพ็ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงณัธราภร เนยอิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงวิชาดา พิมพาพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงอิสรียา ชาชูรส
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีวังคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงปนทอง ปุญวัฒโท
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงญาณิศา คำจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงณิรัญญา วรรณพรึก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ กงนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงศุภัชญา ปนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงรัตดา โรจนเกษตรชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายศิรวิชญ์ สุพรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงภัทราพร ถานะมัน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายกาจบัณฑิต พวงพี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงพัชรนันท์ กระป
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายศุภกร กินขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงอภิญญา บุญไชย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงวิมลสิริ วิเศษหวาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงณัฐสุดา สินประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงปทมาพร ทับมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายพชรพงษ์ ปนถาวร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงปาลิตา โพธิดี

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงสิริโสภา ใจงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายสรธร โภชนะสมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายพสิษฐ์ เชือวงศ์

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงณฐิดา ขันแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายทักษ์ดนัย อินต๊ะพุฒิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์เจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงยุวดี จันทร์อินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงนฤมล เกรงสำโรง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงสุธิตา นวลนิล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงอนุสา ใจเทียงธรรม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายชินกร ไกยสวน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงสุมิตรา เทียนชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายสนธยา วงธานี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายพีรพล ขำระหงษร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายธนวัตน์ ศรีทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงชารินี เชือบุญมี

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายโชคภิพัฒน์ สุรินปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงประภานิช หวังแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายไทวัชญา
ประทีป ณ ถลาง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ถุนพุฒดม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายนวนนท์ วัฒนาธร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศาสตร์ศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายกานต์ปณิธ แสนอุบล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงอารียา คำเขียน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วอำ่
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายบัญชา ภูยอด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงลภัสรดา ถาวรทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ชินคง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงอาทิศยา ชินคง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงศุภชัญญา คำไร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายอานันท์ จันตระกูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายธีรเทพ ขันตีทัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ดาบลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้ววิเชียร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ กรทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา กรทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงญาณิศา จันนวล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงอริสรา ศิริโพธิแพง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ทองสถิตย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงปาริชาติ แสงขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงพรนภา กุลน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงสายฝน เทียนจัตุรัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

พช ๓๕๖๐/๒๗๘๙

นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านซับชมภู วัดบ้านโภชน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ อิทร์เพชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายนัฐกานต์ อิงทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงเพชรผกา แก้วยอดยาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงนงรัตน์ อินปา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สิงห์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายศุภกฤต ทองอนันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงนันทิชา อิงทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิงทอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายเอกราช สารพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายภูวดล แสงจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายสุวิทย์ ดวงตานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธราธร ลาดนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงศิริวิมล เจ็กอยู่จริง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขันตรีทัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา สุนันตา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายดรัสวัต ยมจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายกชกร อมรเทวภัทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายธนาทร บุตรทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายสิริกร บุญภิมุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายภานุพงษ์ โตเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงณัฐชา บุญนาค

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงวิลาสินี แก่นแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๒ เด็กหญิงพลอยแพรวา
วันศุกร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ จูเผือน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงภัทราพร เข็มทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายธนากร คำอิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงพิจิตรา วารีศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงธัญเรศ เรียงสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ อินนุ่มพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงวิชญาพร พลหาร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ สุพีนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา วงนคร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงอริศรา นาคประดับ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงโสภิธิตา เกตุอุบล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๔ เด็กหญิงไปรยาลักษณ์
สุขโต

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงกมลชนก นิยมวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุภัชชา สิทธิเลิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๗

นางสาวอาภัสรา นุใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๘

นางสาวแสงดาว โสธรรมมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายศุภวัฒน์ ปตติสัย
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงนลินี นำพา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงฉัตราวดี แซ่ซือ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายนพพล พุทธมนต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงสาธิตา อ่อนอิง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงรุจิรา ปอมยุคล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายยุทธนา เรืองน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงเกวลิน ศักดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายภูมิทัศน์ อินบัวทอง ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา จันทร์ดำ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงชณุตา เมฆพันธ์
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายสิทธิพร ตรีราวาส

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโชติวิทยา

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ลาฝอย
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายอชิรวิทย์ สมพร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุณทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงวิมลวัลย์ ดีจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงกัลยา สุทธิประภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงพรบุญยา อภัยพัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายสุเมธ ต้นสีนนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

คชคีลี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายสิทธิพร ยาโสภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงวริษฐา ปดชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา หล้าพรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี สุทธิประภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ยีชัย

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงเทพธิดา ศรีหร่าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ปรางศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงพิยดา คำวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายฉัตรเพชร ลีลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายพุทธิพงศ์ สาทร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายสถาพร ดังดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ ใจแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

จินดามัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายสรศักดิ

์

กองบุญมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงอุษา อินทร์เจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงไพจิตร ทองขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงสิรินยา กุมภิล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงพัชรวรรณ บุญประดิษฐ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงชัญญา แสงผึง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายวรากร พิมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ ปนแววงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายศรนภา หาลาภ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายอมรเทพ ทำดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายสามารถ บุดดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงจันจิรา รานุช
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เมืองทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงวรพรรณ พวงประดับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงอัญชลี ทองจำรุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายกฤษดาวุฒิ ประสงค์ผล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงปวิตรา พุกยอด
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายศรายุธ ชาอุ่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายคมกริช คำเครือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายศักดิดา

์

ชินนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายสุนทร หมืนกล้า

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายวีระชัย ใจเอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๔

นางสาวเจนจิรา โพธิชัย

์

๑๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๕

นายเชิดศักดิ

์

รอดประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายคฑาวุธ ศักดิเพชร

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายทวิชัย วงษ์ภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงน้องนุช โสธรรมมงคล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียมสงวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอริศรา อินทรามาศน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเหว วัดหนองไลย์  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงปาริฉัตร พลธา ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์งาม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงฐิติพร ชนะภูมิ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงนิตยา จำปาศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงภัทธิรา หลวงศิริ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายวัชรพล พูลสอน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายธนภัทร ปรุสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายพงศ์เทพ เถือนด้วง

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงกฤติยาณี สาเจริญ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายวรวิทย์ ขวัญหอม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงภัทรา ทวีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงมาริษา ตุ้มทอง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายณัฐฐาพร เปยมสน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๔ เด็กชายกิจฌภัคอนันท์
ณมนัสนันท์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายศิวนันท์ ภังค์สังข์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายนพเก้า ตามวงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายนพคุณ ตามวงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายวีรเทพ จบศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายคณิต เพิมลาภ

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

นุ่มนิม

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายอมรเทพ สิงห์ลอ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงชนิษฐา แก้วสีดา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงมโนชา สาทิพจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงวรรณภา จันทา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงสุพิชฌา เฉยดิษ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงฐิดาภา นิกรฐา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงชลพร วงค์คำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิประภา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ทิพย์สันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงฐิติพร จวนตรง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ จบศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงนพมาศ ทาคำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงกานต์มณี วันชัย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายธนพล อาจธัญกรรม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายมงคล จันทร์ชมภู ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายวรทย์ สุขกลิน

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายภูวดล อยู่แก้ว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายกิจติศักดิ

์

ก๊กศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๐
นางสาววรรณภา บัวทะรา

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๑

นางสาวศศิกานต์ อรสิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๒

นางสาวณัฐชา หินสระน้อย
๑๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๓

นายธีรภัทร สีปาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๔

นางสาวณาถกาญน์ แก้วมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๕

นางสาวนสา บุญโฉม
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๖

นางสาวสุกัญญา ทวีกัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๗

นางสาวอนุสรา สามล
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๘

นางสาวอภิชญา หมู่สุขศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๓๙

นางสาวกาหยี ดวงคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๐
นายนัฐพงษ์ แก้วจวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๑

นายพิทวัส พลรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๒

นายวิชิต หาญจ่า
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๓

นางสาวมาลินี กังวาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๔

นางสาวหทัยกานต์ แจ้งแดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๕

นางสาวอรัญญา เลิศสวย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๖

นางสาวเจนจิรา มณีโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๗

นางสาวนิภาภัทร เจิมทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๘

นางสาวสุภัทร์ตา สารีคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๔๙

นางสาวอรพลิน พึงเงิน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๐
นางสาวอรไพลิน ก้อนเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงเสือเหลือง  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายชลธี สร้างทอง
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิง .วริษา อุ่นแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงกาญจนา สารถี
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงชลธิชา เกิดภู่
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงสุภิสรา สินดี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงปยะวิภา สุธงษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายยศธร กอข้าวกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงสุกานดา สุทธิศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงสุชาดา เสนารักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วมณี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงอัญชิสา ชืนบุญ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชาย ด.ช.ธนกฤต อนันต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายวรากร รัตนสมพงศ์พร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายเจตดิลก จันขำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๕ / ๑๖๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ ขาวผ่อง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงเกศริน สีรอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ บุญเนตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มาอยู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ภู่ดาด

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงมุกรินทร์ วงษ์บุตรดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงประกายดาว จรชีพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงภูมรินทร์ ศิริมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงรุจรวี บุญลือ

๐๗/๐๗๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงสุชาดา ก่องศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๕

นายธราดล อูปคำ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๖

นางสาวพลอยชมภู ทองประสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๗

นายปณต แหยมแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๘

นายภัทรภูมิ พุทธโป
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๗๙

นายพงศธร หวลอาลัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๐
นายสรภพ สุขอินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๑

นายสหภพ สุขอินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๒

นายเอกภพ โพธิประจักษ์

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๓

นายจักรพงษ์ อุ่นแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๔

นายจีราพัฒน์ วงษ์บุตรดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๕

นางสาวธัญวรรณ ทองแบบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๖

นางสาวสิรินาท บุญรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๗

นางสาวพัชรมัย ศรีภิรมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๘

นางสาวหิรัณยา บัวสนธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๘๙

นางสาวกัลยรัตน์ พรหมวร
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๐
นางสาวญานุวรรณ ด้วงขาว

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๑

นางสาวนิศาชล จองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๒
นางสาวพรหทัยรัตน์ จิตธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๓

นางสาวพิชชาภักค์ พิทักษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๔

นางสาวสุภัสสรา หลวงอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๕

นางสาวอัครณี สันตวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๖

นายนที สุขขำ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๗

นางสาวญาณิศา ทองโชติ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๘

นางสาววราภรณ์ แสงอ่อน ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๒๙๙๙

นางสาวอรนุช ยศมา ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๐
นางสาวบุญญธิดา ม่วงอ่อน ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๑
นางสาวกรรณิการ์ สายบุญตัง

้

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๒
นางสาวศุภรดา ปานดี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๓
นางสาวนวันธร ยามา ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๔
นางสาวกนกพร บุญแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๕
นางสาวกุลธิดา ฮะฉัว

่

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๖
นางสาวจุฑามาศ ขาวเอียม

่

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๗
นางสาวฐิตาพร คุ้มเปรม ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๘
นางสาวเพชรรัตน์ สีสงคราม ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๐๙
นางสาวมนต์นภา เจียวรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวสุพิชญา ปนล่ม ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๑
นางสาวอารียา บุตรดี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๒
นางสาวปยวรรณ ใจตรงสัตย์

๑๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๓
นายภัทรธร ทับกล่อม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๔
นายอนุชา ฉัตรเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๕
นายพงษ์ศักดิ

์

คำจีน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๖
นายสท้านภพ ท่อนทองแดง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๗
นายอดิสร พันสำโรง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๘
นายกนกศักดิ

์

กว้างจิตต์อารีย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๑๙
นายโกวิท นำพากิจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๐
นายวรวิช คำเล็ก

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๑
นางสาวจิราภรณ์ นามนา ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวชุติมา บุญมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๓
นางสาวทิพย์สุดา ทองพันชัง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๔
นางสาวพณิดา เณรแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๕
นางสาววรรณิศา ประมูลสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๖
นางสาวชุติมา บุตรดี ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๗
นางสาวดลนภา จันลาสี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วารีวงษ์  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา

ปญญาคุณาภรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายอดิเทพ โพธิพงษ์

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงพุธิตา สมัคการ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอณัชยา จิตรมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงอธิชา วิเซีย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงอรุณวรรณ คงนวล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงอัชนา มาพ่วง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงกนกพร คงเพชรศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงชลธิชา เรืองเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์ลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงปยวดี อินทร์บัว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ผกา โพธิเจริญ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ อยู่มา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงวิภาดา แก้วหล้า

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงศศิธร ศรียีฟุง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสุภัสสรา ภูจุ้ย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สว่างเนตร  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๔
นางสาวสาวิตรี ทรัพย์สม

๓๐/๘/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายภาคภูมิ บุญเพ็ง

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงอริสรา รูปล้วน

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขุนประสิทธิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงเนตรญาดา แก้วมา ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงปานไพลิน ชมเชย

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายธนากร จรรยา

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงคุลิฌา บุญธรรม

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายภูมิภัทร เวชกามา

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายภูวนาศ กองคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงมาลิณี พงษ์ประยูร ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายอนุกูล เสาทอง

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงพิชยาดา แสงอ่อน ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายราชวัตร สักทัด

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกลอย หนองกลอย  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงรินรดา อิมกลิน

่ ่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายฤทธิเดช กมล

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายนัฐภูมิ สายทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีด้วง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายประกาศิต พรมนัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายวัชรพงษ์ แดงนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายชิติพัทธ์ สามลปาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายอัฐวิทย์ หลอดทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายศักดิดา

์

ทองสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงจิตรานุช แดงคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงอรณี ท้วมงาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายนภัทร บุญชูเชิด

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายนันทวัฒน์ คำลอย

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายปญญา ศรีส่ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายสุรชาติ ไพราม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงวิธิดา โพธิชัย

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงธนิดา สุโทสา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงชลดา มาดขาว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายนิรชา ศรีสวาท

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๗
นางสาวชนกนันท์ พงษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๘
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์พิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๐๗๙
นางสาวอัญชัน เอียมคง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายกฤษฎา กิงกลางดอน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ยวงนุ่น

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงชริญาภรณ์ หอมตา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายธีรเดช ชูสงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ ยิมเอม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงอสมาภรณ์ จันหัวโทน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงธนพร รอดพรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายทรงพล นัยวินิจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ เทียนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายธนรักษ์ สิริรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงปพิชญา กันเพ็ชร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พีรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายสิทธิโชค เชือรามัญ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงทิฆัมพร พานตะมะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงภณิดา มะยมทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงโกมุท หลงใจคอย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงนันตชา เวียงอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงไอยดา กองวารี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำคุณเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญเพ็ง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงสุชาดา เกิดสมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมอทอดศึกษา ดาวนิมิต  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายศุภวิชญ์ วามะเกต

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ ขจรกลำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายรัฐนันท์ นิมทอง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายทยากร สงแจ้ง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายทิเบต อินทร์ทิม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เครือทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายจิรภัทร สุขรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายภาคิน กองสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายสุเมธ เหล็กไหล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายพีรดนย์ นันตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงบุญมี ทาวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงสุพัชญา อินทรัพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หาหาญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายอธิปบดี คำเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ โสมนัส
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายณัฐธนพล ยอดสิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายสิทธิพร บุญเพ็ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายพรรษา สูนรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายนวภัทร ภูมิจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายธีรภัทร์ อำพรพงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายไวยวิทย์ ชิดขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายชานนท์ อำรุง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายประณิธาน ร่มโพธิพัก

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายศรันยู จำรัสบุญสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายองกรณ์ พันจันดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายอนวัช โพพินิจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายธรรมรัตน์ กาญจนฐิติภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ วงษ์โพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายกิตติ ยิงวงษ์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ พืชพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

นิมนวล

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายเจตนา โกษาจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายชัยรัตน พิลาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายดิเรก จุ้ยเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายอภิวิชญ์ คำภาอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายพิเชฐ ดอนรุ่งจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

แปนตระกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงปฏิญญา แดงแย้ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงอรนุช เทียงแจ้ง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๐ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงพรนภา หลงใจคอย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุไทย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา ขวัญน้อม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชืนจินดา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายพชร โสบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายจิรเดชา หาดซุยทราย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ปลังกลาง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายวรรณธัช พิลาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายคุณัช ไกรพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายคณิน ไกรพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายวุฒิชัย แก้วยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงกาญจนา กลัดพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงจันทกานต์ พิทักษ์เชือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงภัทรมน พุกน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงจันทมาศ ลำพูน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงอติพร อ้นชัยยะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงสุดาพร ศรีลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงวิรัลยุพา มะยมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงณณิศณัล บุญอ้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงพิชญา ชิณสอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงอรวรา กระจ่างแผ้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วตา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงชมพูนุช กุรินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงวริยา มีแต้ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงบีม หมันแก้ว

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายนัฐวุฒิ เปลียนสี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายคมกิจ จำปาทิพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โสดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายคมกริช ชูเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายจิรธนพงศ์ เชืออภัย

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายนฤพนธ์ เลียงชัยศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวหนู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายจักริน แก้วตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายไพรินทร์ พึงเมือง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายนนทกานต์ อินทร์อำนวย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๑ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายวุฒิชัย จุฬารมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายก้องภพ กลินลำเจียก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายกิตติพศ กล่อมสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายเอกลักษณ์ นุ้ยปรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายจิรายุส ศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายธิติวุฒิ ศรีสอน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ด้วงทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีช่วย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายชัยพฤกษ์ ลอยดารา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายภีรภัทร ลืออ้าย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายภุมริน ทองเครือ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายชาคริต กลำสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงเกวลิน เทียงแจ้ง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ โตลำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงศลิษา กันปาน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงสิริยากร กุลสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ บุญรอด

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงนฤมล ทัดปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ช่วยศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา โยธาทิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ผลทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงอัจฉรา ภาคีสินธุ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงลดาชาติ มินนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา นาทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา ยวงนุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงศรายุธ โอภาส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายยุทธภูมิ ไกรษร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายนราวิชญ์ วังสำเภา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ เปรมทรัพย์ทวี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายธนากร หอมเกษร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายพงศภัค สารฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายญาณโชติ แสงรูจี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายธงชัย บริบูรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายชลธี ศรีสุวัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๒ / ๑๖๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ ศรีเดช

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์จันทร์ดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายสุธิโชติ ภูมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา หงษ์ดวง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงวีรยา แย้มสวน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงภัทรธิดา อร่ามชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงปนัดดา โมเทียน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุภัสสรา อรัญเพิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงอาฑิตยา ปนจอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงภัทรสุดา รามพิชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ตุ้มทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา รอดสว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงฉัตรสุดา ด้วงนคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา โคกตายอ  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ เฉวียงวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายภาราดร สุนลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี ดวงคำรักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บรรพตาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงสุนิษา ภู่ระหงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงรัตนา พลอยบุตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงบุษกร พงษเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามขำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงวรรณิสา เสือกระจ่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงอารียา ละดาดก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายธนวรรธน์ เมืองซ้าย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงพรรณภัค บรรณทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงนิรชา ภูศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงธิญาภรณ์ จิโนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงสิริมนต์ สารวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายพงศธร อำแจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงอริสรา จำนงการ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายวาทะบุตร ม่วงเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงปุณยนุช เครือทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงธิตยา พลไทสงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงษ์เสือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๓ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงจิดาภา มาลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงติยาภรณ์ ภักดีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงประภัสสรา วงค์ชาดา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงมัณฑริกา บัวภาเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

จันทร์ภูเขียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงภัทรลภา เสนสกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงสิริปรียา ไชยเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงพัณณิน สิงห์ชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ กลำพรมราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจนจบธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงพินิชา งามเขต
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงศุภานัน อวนศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ เกตุพิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงอุษญามล เอกเผ่าพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายธนโชติ บัวคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงญาณิศา กันเจิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงอารดา เอกาพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงโสพิศนภา พ่วงยาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงวริศรา ทิพย์มาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงพัชรพร เกิดมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายปฏิภาณ เขตขาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายธัชพล เจดีย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายไตรธนา เสือกะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงชญานิศ ปานัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายวัชระ นนทา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงวรพรรณ ถึงพุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์ทับทิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงนวรัตน์ สุขศรีเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงรัญชิดา ประหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงรสิตา ไม้หอม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ม่วงสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๗ เด็กหญิงปญจภัทรวลัย
สิงห์คาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงประทิตตา ทวีโชติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงวิภาวี จันทรางกูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๔ / ๑๖๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายพงศ์ภีระ ฉันทะนิตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายปธานิน ชาวดร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายฑีฆวัฒน์ เสมาทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ บุญถูก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุธินันท์ พินิจการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายอุดมโชค แซ่ลิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล พลอยบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายสุขสันต์ จันทัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายรพีภัทร มีศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายธนภัทร หลอดทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงศศิธร รวมจิตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุรีรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายฐิติโชติ ไต้ใบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงรสิตา ปนงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงทิตยา ทองแท้
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายชัยยศ แผ้วพลสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายธีรทัศน์ เสาธง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายพรกรัณย์ บุญหนุน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายชินกร โพนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงภัทราวดี สมสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๐
นายเพชระ เทพวาที

๒๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๑
นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายเด่นดนัย แดงน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายบุญยกร หอมจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายพิเชษฐ์ สุขสบาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายเมธิชัย พูนแสนรัก

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงโชติรัตน์ สินโสภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงนิลยา อินปาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายวัชรพล บุญมา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ล่วงลือ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงนิตยา มีพฤกษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายอิสระ สอาดสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงพรพนิต เรืองพูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันจุ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายจักกฤช มอชุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายคุณากร เจ้าเจ็ด
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๕ / ๑๖๒
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พช ๓๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายวัชรพล เกตุทองมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายวุฒิชัย คำตะเพ็ชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ ดอกบัว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายธนพนธ์ สุขแจ่ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายธราดล ภุมมาโส
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายอานนท์ น่วมภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงณลิตตา บุญหนุน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนราษฎร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงภิญญดา บุญเกษม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงดารารัตน์ สโมสร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ทิพมล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงอนนทพร สุริวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงจิรประภา เค้ายา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงสกุลทิพย์ สุนนท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ช่องสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สิริรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๐
นางสาวศิริรัตน์ ทำไร่

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๑

นางสาวบัวแก้ว เกิดขุนทด
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๒

นายชิษณุพงศ์ เพชรดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๓

นายเทวินทร์ บุญเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๔

นางสาวนันธิดา ทองนิตย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงจรัสศรี จันทร์ขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงจารุวรรณ มีศิลป
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงปภาวี โพธิทัย

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ งามขำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงธันย์ชนก อินทิพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายชัยพร สุขแจ่ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงศรุดา ตัวกะลัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงศุภัสรา ตาดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงรลิตา กลินเอียม

่ ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อาบสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงณริสสา อินทร์แดน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงลักษณพร เหลาคา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงศุภร กระจ่างถิน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงพีระพร ทิพย์มงคล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กหญิงพรพรรณ ยืนยงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงกัญญาภัคค์ แหวนแย้ม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงโซเฟยร์ ซาราทติน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงชฎาพร มูลมาตร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จำปาทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๔

นายจักรเพชร ห้างวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

สกุลรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๖

นางสาวสุวภัทร สุขเติม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๗

นางสาวฐิติพร คำศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงสุนิษา คำศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๕๙

นางสาวปนัดดา ใจดำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๐
นางสาวลักขิกา สุทธิโสม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงอนิสา ถมยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ หนองหาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๓

นายประทีป ชาติเสนา
๐๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองไทรงาม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุธารัตน์ แต้มด่านกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๕

นางสาวปทมาวดี ภูมิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๖

นางสาวหทัยรัตน์ อุราแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยอดศรีเมือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงภัทรสุดา เกตุแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา สระแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายปนิธาน สังข์สุทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายประเสริฐชัย ทำดวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายเจษฎา แพรงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายพชพล ปุระหล่า
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายเพชรนิล จันทนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สมเหล็ก
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา คำก่อ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงจารุมน พวกสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงสันเทียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงนรีรักษ์ ชืนอารมณ์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงพรหมพร คุณพฤกษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงเพชรัตน์ บุญถาวร
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี ณ วิเชียร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงรมิตา ก้านค้างพลู
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงอาลิตรา ห้อยดอกหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงวิภาวี ช่วงสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ธรรมวงษ์ศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ โพธิไพสนธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ควรดีใจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พาขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงดารินทร์ สูญปง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงมัลลิกา สงพลู
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงอัญชลี วิมลศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงมาราดี นุ่มทองคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงนัฐนันท์ ด่านแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดรัตนาราม รัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายภควุฒิ สิงห์เถือน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงพรรณปพร ทีเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงกนกนิภา คล้ายกระจ่าง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายณัฐกิตต์ อังชุน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงรัตนประภา โกศลจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงอัจจิมา บุญมามี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงวิชาญาดา แดงน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงกฤติกา เหล่ากุดบอด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์น้อย

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายรัฐพงษ์ น้อยหงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงจิราพร กระแสครบุรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงฤหทัย ประทุมพล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงนลินนิภา ว่องกสิกรรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ร่องลึก

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงสุวรรณา อุขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงศิริรัก พุ่มเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๑

เด็กชายนนทกรณ์ เทียนแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กชายนภัส แสงอรุณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี ขยันกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงจิราพร แตงร่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กว้างขวาง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงลักษิกา วรพรต
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงมุทิตา ชาบำเหน็จ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงอนัฐชา โชติชม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงปวริศา แก้ววิการณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายสิริเชษฐ์ รัชต์ดีกิจเกษม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี ภวชลกร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงแคทลิยา พิมพ์พา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา ผามมาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงปาริตา ศรีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงวรพรรณ พรหมสถิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีบรรเทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงวราพร รู้สึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา โหมดเทศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายวรายุส ศรีบรรเทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา น้อยหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงภัทรพร ธัญผล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงพิยดา พึงสำราญ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล บุญขำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงวนิดา กลันภักดี

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงอธิตา ทัพนิยม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงชรัณญา พิมพิลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๗

นางสาวอรญา บุญแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๘

นายอมรเทพ สุขแจ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงธมลวรรณ เส็งเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๐
นางสาววราพร น้อยหงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๑

นางสาวกนกนาฏ ชิขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๒

นางสาวธนภรณ์ สาระชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๓

นางสาวบุษบากร เย็งประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๔

นางสาวอัจฉรา บุญมีรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๕

นางสาวศิริวรรณ ปกขุนทด
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายภูวนาถ ตระกุลโส
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายกานนท์ กำศร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายเชษฐา เชือนาวัง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายเฉลิมพล ประริโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงอุษา ชือเชาวกิจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายธีรภัทร คงปราโมทย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายอณุพงศ์ ปานทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายสมชัย กล้าพังเทียม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พงพราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงกาญดา อรชุน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงธัญชนก ขิงสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ มะลิพลกรัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงรัชดาพร ดีวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายชินดนัย ประวันนวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายนราธิป กาลาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๑

เด็กชายทศพล จันทร์ถิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ฐานหมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายพีรวัฒน์ มารศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายวัฒนากรณ์ ก่อมขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายพรหมศิริ อริเอือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ธิประโชติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายโสภณ คันทะพรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายกองพล มีลาภ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายภานุ น้อยศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงวรรณนิษา เจนชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล โมงขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงรุจรดา อริเอือ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงวิชญาพร ทองดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาระโท
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงชุติภรณ์ หงส์ประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงสุทินา แซ่โค้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงพรรษา วรรณขัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงวรฤทัย พรหมวิจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงจตุพร ปะระกัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา จุนท่าหวัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ร่มพฤกษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงชญานี แก้วคชสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ สังข์ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอน วังขอน  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงกวินธิดา ตันยง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วโสตร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พันธุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงจาวดี ปาร์มวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงจิตราวรรณ ด่านสุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ไข่นิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงชนิดาภา ธัญญาหาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงฐิติมา บัวดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีคร้าม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงดารารัตน์ จันทร์หอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงธัญชนก ถีระแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงธัญญาพร วังอาจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายปวริศ เขียวงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงพชรพร เสนาะอาจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงรัญชิดา บุญสมสู่
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงรุจิรดา เอียมรักษา

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงลพัสรดา บุญเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงลภาภัทร สวยสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงวรกมล หึกขุนทด

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงสุนันตรา ชูชีพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ตัน

๊

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงหทัยถวิล ธงวิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอภิญญา พุ่มแจ้ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงณัฐวดี ภูเขม่า

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๐๙ เด็กหญิงอัชญาลักษณ์
วิบูรณ์มาก

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงอารยา พิมสนิท

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายเวลา นิลสนธิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ อิมใจ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายกรรัตน์ กลินบุญ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กชายพงศภัค ผ่องใส
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายคมสัน สาระวัลย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๖

เด็กชายวศิน สิงห์งอย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายธนกร สุทธาเนตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายธนโชติ เหง่าลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงปุณญากร บุญสนอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงวรรณิษา เอือเฟอ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ช้างน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงมนทกานติ

์

ทองแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงษรันพร นาคหลง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงสุรัสวดี จิตรแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๑ / ๑๖๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงศิรดา สุขปลัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงกุสุมา สมศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกรวด หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายธีรวงศ์ อ่องละออ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงปรัชญา จอดนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงวริศรา แดนสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ทัศนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงสุพา นวลนอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงชลธิชา สุขชาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงกานต์มณี มาใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงปยะฉัตร พลรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงธารีรัตน์ คลังใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา งามเปรียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์กลิน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายชยากร แสงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายสุทธิภัทร สุขลำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงลลิตา เทียนชุบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงวรรณิดา ตามลชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๒

นางสาวปวีนา กลินหอม

่

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี

่

ศิริมงคล  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๓

นางวัชรินทร์ อุไรพันธุ์
๒๓/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๔

นางสาวลำเทียน ผิวหล่อ
๑๓/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๕

นายธันยพงศ์ เมืองแมน
๑๖/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๖

นายประกาศ สารชาติ
๗/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๗

นางสาวสริตา วิทยา
๒๓/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๘

นายกมนทรรศฐ์ โสดี
๒๑/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๔๙

นางสาวอรทัย วัฒนสิงห์
๑๕/๙/๒๕๒๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายเจตน์นิพัทธ์ ศรีสง่า

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายชนกันต์ กลันเพ็ชพเนาว์

่

๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายชัยศิริ เทียมทอง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายธนาโชค เกษมหา ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงกนกพร ดวงจิตร
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงกิตติยากร ไชยเศษ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงขวัญชนก โสมาบุตร์
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงจิดาภา อุปพันธ์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงณัชชา ยนต์อินทร์ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงณัฐกัญญา ชมสีสด ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงณัฐฑิชา ใจแสน

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงนวพร อินทสร้อย ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงปภาดา ผลจันทร์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงเพชรัตน์ เขียวเพชร

้

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งฤทัย สุดไชย
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงอภัสนันท์ บุญพัวพันธ์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีวงษ์แก้ว ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงพิมพ์พิชา ทองบ่อ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงสุดา แก้วศรสาร ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายชากร อินทร์บำรุง
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายณัฐดนัย นิตยภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายจักรพรรณ์ ดีใจงาม
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงวรพรรณ คำวงษา
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ รุ่งเรือง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายธนกร สุทธิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายยศสรัล แก้วศรีรักษา
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายอาหะหมัด กรุ่นทอง ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายชวิศ จันทร์รักษา
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายพงศ์ศิริ บุญมี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองย้อย
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี พัชรเปล่งสี

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ภูเขม่า ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เขยนอก
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงเปมิกา ม่วงเพชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสมุทร
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญยี
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ใจรักษา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ กลางท่าไค่
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายภูริภัทร ชุมนุม
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สุริย์วงษ์ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพรพรรษา ลองสันเทียะ

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาแดง

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ทองบุตร
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทองเกล็ด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงพรวิสา ไข่นิล ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงวารินทร์ ปานโชติ
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงเกศินี สุขรักษ์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงวลัยพรรณ เหิมขุดทด ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงสุรางคณา แหลมสวาท
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงไอรดา แก้วมณี
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงนิธินาถ เสียงประเสริฐ

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงมารศรี มะหาเชียร

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงมุกมณี ดีแก้ว

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงอภิญญา กฤตตระกูล

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๔ เด็กหญิงจิดาภา ชาร์ลีน
สวัสดินที

์

๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงชลาธรศิริ ยินดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงพรกนก ศรีภักดี

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงพิจิตตรา โพธิไพจิตร

์

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงมาติกา สาเระ

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงสุชาดา สลุงอยู่

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงชลดา ปาสีวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ คงสริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
คำยัง ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงจิดาภา สำสาลี
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญแจ่ม ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ตระหนี

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายโชคทวี เปลียนสันเทียะ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายธนชัย ชาดี
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายสมศักดิ

์

สมสืบ
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายอนวัช สีลางาม
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายอนุชา ปองแก้ว

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๑

เด็กชายมงคล บุญน้อม ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายณัฐพร บุตรทา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายทรงวุฒิ สมโสม
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายพัชรพล สุขสม ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงนิภาพร พิเคราะห์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วเปรม

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ แก่งสันเทียะ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงศุภิสรา ขานสันเทียะ
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พุดเผือก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๔ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงประภัสสร แสงม่วง

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงสุนิสา นามชัยสงค์
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายขวัญชัย ขมพุดซา
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายทัพไทย งอกงาม
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายนรเศรษฐ์ นกต่อ
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายธิเบศร์ ดาวเรือง ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายปรัชญา วิจิตรจันทร์
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๗

นางสาวชนิกา เรืองวิลัย ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงณิชากร บุญวงษ์
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงนิศาลักษณ์ นิเลิศรัมย์

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๐
นางสาวไพริน ตองอ่อน

๑๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงรุจิรดา นาคประดิษฐ์
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๒

นางสาววรรณภา ทองบ่อ
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปนตะคุ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๔

นายวีรพงศ์ ทองพิทักษ์
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๕

นางสาวกัญญารัตน์ ปูโท ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ มินิ

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงทิพปภา เกนกาล
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงนัทฐกาญจน์ คันธนูฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงเนตรนภา ชาติสำราญ
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงศิรินภา บุญเรืองสร้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงณัฐสุดา เกียมขุนทด ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงอภิชญา สวัสดิภูมิ
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายณภัทร กวางทอง
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายพงศธร ศรีภักดี
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายบรรณวิชญ์ บัวโปง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายสัญฑนัฎ ทองนาค
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงณัฐวดี เขม้นกิจ
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา กลำทอง
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงญาดา อุดมสิน ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงปนัดดา งามเลิศ

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๑

นางสาวพลอยวรีย์ ยอดหานาม ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงรมณียา จันทร์เสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๓

นางสาวรุ่งทิวา เพียรชำนาญ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงมนทกานต์ สิมารักษ์
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๕ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายธนากร สระสาร
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายภูมิศิษย์ เพิมพูล

่

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๗

นายอนุชิต ตองชาย
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงกนกพร สิงห์งอย
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวลอย
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ รอดแสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๑

นางสาวจิราภรณ์ ศรีเพชร
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๒

นางสาวพิไลวรรณ พลิพรม
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๓

นางสาววรรณษา มาอ่อน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๔

นางสาวสิริรัช มูลบุญ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๕

นางสาวสุดารัตน์ บริสุทธิ

์

๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๖

นางสาวสโรชา คำพุด
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๗

นางสาวจารุมน ศรีวันทา ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๘

นางสาวสิริยากร จันทร์ประดิษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๗๙

นางสาวจิราวรรณ มูลสาคร
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๐
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชำนาญ

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๑

นางสาวกนกวรรณ ทานะ
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๒

นางสาวชลธิชา มีรักษ์ ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๓

นางสาวภานุชนาฎ โพธิเข็ม

์

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๔

นางสาววิชุดา แช่มช้อย
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๕
นางสาวกฤติชญาภร นาคคำ

๑๒/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๖

นางสาวทิพย์วรรณ ปลังกลาง

่

๒๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๗

นางสาวมลฤดี เสือแก้ว
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๘

นายชาคริต ชัยโยธา
๑๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๘๙

นางสาวกิงกาญจน์

่

บุขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๐
นางสาวชฎาพร สงหลำ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๑

นางสาวชลดา มีรักษ์ ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๒

นางสาวพรพิพัฒน์ บุ้งทอง
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๓

นางสาวฟา ระวังไชยสงค์ ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๔

นางสาวจิรภัทร์ จำเริญใจ
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๕

นางสาวอริศา พรมนาม
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๖
นางสาวกนกกาญจน์ ยืนสุข

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๗

นางสาวพิสมัย รักศรี
๓๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๘

นางสาวอทิตยา ขมขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๖๙๙

นางสาวนำฝน ทองพูน ๓/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๐
นางสาวเปรมฤทัย มาเปง

๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๑
นางสาวอาภัสรา หาญชัยภูมิ

๒๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๒
นางสาวนิตยาภรณ์ คำแผน ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๓
นางสาวสุภารัตน์ หอมชืนใจ

่

๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๔
นางสาวภรัณยา รอยประโคน

๒๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๕
นางสาวชัชฎาพร เกษสาคร

๑๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๖
นางสาวดวงรัตน์ สายบุญ ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๗
นางสาวธิดารัตน์ คำเขียว ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๘
นายสมหมาย พระเดิม

๑๗/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๐๙
นางสาวมณิสร บำเพ็ญทาน ๙/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๐
นางสาวกานต์สุดา เกยนอก ๙/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๑

นางสาวณัฐมล สารางาม ๗/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๒

นายเสฎฐวุฒิ กล้าฉลาด
๑๘/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๓

นางสาวดรุนี ซาซัย
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๔

นางสาวปรารถนา วิริยะศาลชัย ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๕

นางสาวจุฑารัตน์ เพชราช ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๖

นางสาวดลยา คล้ายใจตรง
๓๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๗

นางสาวพัชราภา สุขเพราะนา
๑๕/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๘

นางสาวจิราพรรณ บัวทอง
๑๒/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๑๙

นางสาวนิชานาถ บุญเมฆ
๑๒/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๐
นางสาวสมใจ เพชรสุภาพ ๗/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๑

นายพชร สุขประดิษฐ์
๑๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๒

นางสาวนิลาวัลย์ วิชัยโคตร ๙/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๓

นางสาววันเพ็ญ โตพังเทียม
๒๗/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๔

นางสาวสุณิตา ทองน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงณัฐนรี วัฒนดิลกวิทย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๖

นายขวัญชัย ศรีเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๗

นายสรวิชญ์ บัวทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๘

จ่าสิบตรีธีระ เทพจินดา ๕/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๒๙

นางสาวนรีรัตน์ แอบจังหรีด
๑๖/๔/๒๕๒๐

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๐
นางสาวเกือกูล

้

นามวงษ์ ๗/๘/๒๕๒๘ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ หนองไฮ  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๑

นายกัณพงษ์ ชัยคำ ๐/๐/๒๕๒๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๒

นางสุฎาวัลย์ เดชรักษา ๐/๐/๒๕๒๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๓

นางฐิติวัลคุ์ สีหไตร ๐/๐/๒๕๒๘ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๔

นายชัยมงคล แก่นโท ๐/๐/๒๕๓๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๗ / ๑๖๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๕

นางจิณตนา บุญแท่ง ๐/๐/๒๕๒๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๖

นายธนัท กระฉอดนอก ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๗

เด็กหญิงอรณิชา เหล็กสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๘

นางสาวมณฑิลาลัย ชุดสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๓๙

นายวัชรินทร์ พิชัยยันต์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๑

นายชนกันต์ กลินหอม

่

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๒

นางสาวกรรวี ท่าดี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๓

นายรพีพัฒน์ วังคำ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๔

นางสาวอารยา หอมชืนใจ

่

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๕
นางสาวกฤติยาภรณ์ สุทธิจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๖

นางสาวแก้วใจ บุญมาดี ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๗

นางสาวลลิตา วงษ์สิงห์ขัน ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๘

นายสุพจน์ นิยมพงษ์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๔๙

นางสาวเจนจิรา ศรีชุมพร ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๐
นางสาวชลธิชา ผิวศิริ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๑

นางสาวฌัชฌา คำเปน ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๒

นางสาววลัยลักษณ์ นิบุญทำ ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ จำบุญ ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงเปรมฤดี มหาชน ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๕

นางสาวพรพรรณ โสดาคำ ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตะกรุดราช ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงทิพปภา ขำยิงเกิด

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๘

นางสาวณัฐวรรณ มาทอง ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๕๙

นางสาวกชกร ต่ายตะเวน ๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงพรทิพา แสงกำ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๑

นางสาววิภาวรรณ ตะกรุดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๒

นางสาววิภาพร สาลี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๓

นางสาววิไลพร กลินโกสุม

่

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองศรีเทพ ธุตังคาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายนัชชพงษ์ จันดง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายสุทิวัส พลหนองหลวง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายชนสรณ์ ตาลดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายภานุพงศ์ มณีแสง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายพัสกร ประโดทัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สังคะศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงเกศรินทร บุญคำ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงชลธิชา มณีแสง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงดวงกมล ปากกาสินัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงนฤมล เหิงขุนทด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงพิยดา ศรีบุญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ กองเมือง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงอติมา หล่าสีทา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงสุรีนิภา โกนกะโทก ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเกตุ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงณัณธิชา แก้วทา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงชวิสา สุพวง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงกุลนันท์ แก่นเกลียง

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงกนกพร สาเสน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงกันติยา พิเศษ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เล็งกลาง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงณิชาพร สันนารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายธนากร ตาลดง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงเขมจิรา สมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงพีรดา กิงนอก

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงอรุณี โคทับ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงชลธิชา แทนหาญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงวิภา เดชวิจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงอภัชญา มูลอัด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายรุ่งเพชร แสงใส ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงกุลธิดา โนเปอย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงศิริพร เพ็งวันทา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๖

เด็กหญิงพิชชาอร เขตคาม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงสุชานาท บุตตะคุ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงอริสรา บุญคำ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว  

พช ๓๕๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงนิตยพร หนุนสุข ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงรุ่งศศิธร อินเพ็ชร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายธีรยุทธ์ บุญอยู่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงปณิดา เง่าสุข ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายอัษฎาวุธ เสพสุข ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายอัมรินทร์ แก้วศรี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐๙ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงชนาภรณ์ งอนจันทึก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายนครินทร์ ชัยลาด ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายเมธิชัย ม่วงน้อย ๐/๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงดวงใจ หอมตา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายเฉลิมเกียรติ อินทร์ทรัพย์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายกนกพล สงวนทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ ไมชมแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงกรรณิกา ทองสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงจิราพัชร วันแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงปณณพร อินสว่าง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงเกสร วิลัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ท่าไม้ทอง  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงนันณภัทร์ คงบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สินธุชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๑๙

เด็กชายคุณากร ผายพรมพรึก
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายธีรพล รักษาโค

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ลาจันทึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา ทองสีทา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงกัลญาดา ดีรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขันเงิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เห็นคง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงอรัญญา พรมไพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงกุณลดา กันสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงวิภา แมขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายศิริวัฒน์ พายับ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงพัชรา อินวิชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ภักดีสอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ลาวิไล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายสิริพงศ์ ประมวลทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงเรณุกา คำเฮ้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายชัยรัตน์ เข็มทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายวรายุทธ คำแสด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงศุภสรา มาตรวังแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายธนนันท์ นิลพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายอนุภัทร คำผัด

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทองนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์คำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายธวัชชัย พูลพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายสมติศักดิ

์

พรมมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายปรีชา กันยาประสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๖

เด็กชายสรยุทธ มาเหล่านาด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

บุตตะพรม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงเยาวเรศ ชาติบัวใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงจินทิรา จำปาทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงสุกฤตา ยานะเครือ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา แอ่งบัวใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงรมย์ธีรา กองพรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงวันวิสา คำคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายสิทธิกร ปานดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไกรราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายอธิพงศ์ ปญญาประสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงจินนัฐ บินนอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายสุริยพงศ์ จันทรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายบวรวิชญ์ คณะแพง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายวรธน สิงทองสิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายธนชัย หมืนนาอาน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๒

นายปยพนธ์ คำแสด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงณัฏฐา สร้อยสนธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ จักรคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงนำพลอย ยศสมบัติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงฐิติลักษณ์ มันเจริญ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายสหรัฐ เสนจอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายพิพัฒน์ สามารถ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา เข็มทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธีรภัทร สุรักวิฉัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายนนทพัทธิ

์

ภักดิมี

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายวุฒิชัย เครือบุปผา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายนิธิโชติ ศรีเมฆ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายลัทธพล หมืนนาอาน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

หอมชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ นันทะสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ ไวคงคา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงนารีนาฏ เพชรนิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงพรทิพา นาคสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงเพชรนำผึง

้

จันทร์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงระวีวรรณ อินแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทสร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แข็งแรง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงสุพัชชา ทองขำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงอรวี จันทร์ดวงโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีอ่อน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์ศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ เชิดเชือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วบัวระภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงนำฝน หอมชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงพชรมล จันทร์เม้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงแพรวา แบะเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงมุกมณีกร ด้วงมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงศรัญญา ทองคลัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงศศิธร ทองคลัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงจิรชยา ช่างอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เฉลิมผา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายชนกันต์ เสตะปะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงกฤติยาณี วิเศษสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายธนากรณ์ อินทร์ศร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงปยฉัตร รักษาพล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงมินตรา ตรีทรัพย์อนันต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ ลาคลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายณภัทร ทองจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุกเมือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองใส

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงณัฐนรี มาต่าง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงพิกุลทอง เมฆขุนทด

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายอุรวิช กิตติธีระนนทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๒ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ พูลเพิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายอนุชาติ จันถลา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ สีอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายกฤษฎา แหวนเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายรามิล ดวงจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มีวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงแสงระวี ฝงนิล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงวรรณวิภา แสงเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงวรรณวิศา แสงเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงนันท์ชพร วงค์อุปรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงจารวี ทาโส

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายอุดมเกียรติ ใสสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ นุสุวรรณรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงกิตติยา ราชสุภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๔

เด็กหญิงธัญยพร สมบัติหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงปราริฉัตร ทองคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา ครองผา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงสมหญิง กวนชาบัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายธนดล วังคีรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายวุฒิภัทร ทองสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงกฤติมา ชัยวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ นนทรีย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงสุดาดาว ทองใส
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายวรวงค์ ใจบิดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายธนพนธ์ แก้วก่อง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ มีวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองหอม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายวีรพงศ์ เปงยศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงกนกพร สร้อยสูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก่นจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงกิติญาดา น้อยวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงเขมิกา ทะยอมใหม่
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงชิษณุภรณ์ จันทร์ลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๓ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงดารินทร์ เชียงเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงธัญชนก สนธิคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ สุนิล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงภูริตา รักมิม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงโยธกา นาคโครพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงโยษิดา มาทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๑

เด็กหญิงรพีพรรณ กันยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงวรรณรญา ฤทธิศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงศิริญญา ประกอบสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงอัมพวา อ้นโม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๕

เด็กชายโอบนิธิ กันหา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายฐานันดร มาบ้าน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ หวังสะและฮ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายเดชสิทธิ

์

รักษาผล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายรัฐพงค์ ราชโคต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายวรกมล ศรีวงษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายศรรราม นาคสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๒

เด็กชายหรัณย์ สาหร่าย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงกัญชลีพร บุญศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงจิตรทิวา จันทคูณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันตะวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงอรจิรา บุญยืน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญคำกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายศักดา แสงเดือน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใบทับทิม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายไชยภัทร ตระกูลศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายมนตรี มณีจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายยุทธพงษ์ คำจัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงชนิสรา ทาสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปานานนท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงสิริพร คันธพรหม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงสิริยากร บุญแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงสุวิมล ทุมนันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๘

นายกฤษณะ ทัดนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงอลิสา ทองหลิม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๐
นายกนกศักดิ

์

ทองดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๑

นายจิรพัส ทับมีบุญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๒

นายณัฐวุฒิ มาระวัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๓

นายธีระวัฒน์ อินทวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๔

นายนันทกานต์ นาคผา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๕

นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๖

นางสาวนภัทรษร ดาวกระจาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๗

นางสาวนลินี ศรีวงษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๘

นางสาวนิตยา คันธพรหม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๘๙ นางสาวประกายเพชร
จันทะสา

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงพิชชาพร มีลาบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๑

นางสาวภริดา ขวัญอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๒

นางสาววิชญ์ปภา ดาวแดน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๓

นางสาวสุรัตดา ทองใส
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๔

นางสาวอรพรรณ ฉิมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๕

นางสาวอารีญา โพธิศรี

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายณัฐพล ร่าเริง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๗

นายนักรบ ทองใส
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๘

นางสาวกันธิชา ทับชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๓๙๙๙

นางสาวนรินทร สามารถ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๐
นางสาวสุชาดา จันพางาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๑
นายเจษฎากร คงทนดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๒
นายปฏิพล นิลกรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๓
นายเศรษฐพงศ์ ตาจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๔
นายจตุพล สร้อยมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๕
นางสาวปยะดา ผาสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๖
นางสาวบุษยา อุณานันท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๗
นางสาวรัญชิดา อินอุ่นโชติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๘
นางสาวศิริลักษณ์ ทองอินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๐๙
นางสาวกาญจนาวดี สุขเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๐
นางสาวเพ็ชชรี เชิดสันเทียะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๑
นางสาวปภาพิชญ์ ฤทธิศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๒
นางสาวอนิษรา สุขน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๓
นายภัทรดนัย เมินเฉย

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๔
นายภูวเดช กะวิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๕
นายสุริยาวุธ แหยมบ้านส้าน

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๖
นางสาวอณัติยา รินแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๗
นางสาวอัมรินทร์ ปานคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๘
นางสาวณัฐนันต์ สีสง่า

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๑๙
นายปภังกร อุ่นยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๐
นายสุทธิพงษ์ คมขำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๑
นายปฏิภาณ มีแสงสิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๒
นางสาวใกล้รุ่ง เสือห้าว

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๓
นางสาวชลธิชา แสนเพ็ด

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๔
นางสาวประวีณา ขวัญทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๕
นางสาวพรพิมล นิมนวล

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๖
นางสาววรรณวิษา กลินแจ้ง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๗
นางสาววารุณี สีทองปลิว

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๘
นางสาววิรัณชนา โสประดิษฐ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๒๙
นางสาวศศิวิมล อยู่ดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๐
นางสาวสุภาวดี มูลคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๑
นายเจษฎา พานาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๒
นายณัฐนนท์ เขียนแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๓
นายวินัย สีนวลขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๔
นางสาวจิราพร พลนาคู

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๕
นางสาวฐาณมาศ พ่อค้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๖
นางสาวทิพย์สุดา จันเพ็ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๗
นางสาวธนากรณ์ พันธ์ขาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๘
นายอัมรินทร์ แอ่งบัวใหญ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๓๙
นางสาวพรนภัส ภูชุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๐
นายจารุวัฒน์ สีเสือ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๑
นายณัฐนันท์ อินแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๒
นายบารมี ขอนผักแว่น

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๓
นายศุภกร วิละปง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๔
นางสาวสมฤทัย เนยหนู

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๕
นายธีระพงษ์ ชัยงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๖
นายสุวัจน์ แช่มช้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๗
นายกิตติศักดิ

์

กวยเมียน

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๘
นางสาวชนิดา เหลียมวงศ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๔๙
นางสาวชลรดา ขุนทด

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๐
นางสาวช่อทิพย์ คำดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๑
นางสาวฐิติมา จันเพ็ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๒
นางสาวตาล แก้วอินทิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๓
นางสาววิจิตรา อาจฤาษี

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๔
นายธีระวุฒิ มีลาภ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๕
นายพีรพล ยอดเกตุ

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๖
นายสุรพศ งามสมชล

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๗
นางสาวธันยธรณ์ พรมปญญา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๘
นางสาวสุภาพร จุตตะโน

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๕๙
นางสาวศริญญา มาสวังแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๐
นางสาวณัฐนรี มาลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๑
นายชยพล เเสงนาค

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๒
นายภัทราวุฒิ ถินนาราม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๓
นางสาวปาจรีย์ จันทะคูณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๔
นางสาวอณัศยา ศิริพรสวรรค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๕
นายธนกร หมืนจงใจดี

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๖
นางสาวสร้อยสุวรรณ เพ็งเกตุ

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๗
นางสาวสุกัญญา เขียวสี

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๘
นางสาวสุกัญญา มักน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๖๙
นายกฤษฎา เบ้าทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๐
นายไกรมาศ จันทะมัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๑
นายราชวัตร สีหะวงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๒
นางชวนพิศ สายจันยูร

๑๘/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๓
นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๔
นางสาวธีราพร ศรีนุช

๑๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๕
นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

๒๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๖
นายวรายุ อินทราลักษณ์

๒๑/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุทธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงสุวดี แก้วนึก

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายชิษณุพงค์ ปนทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายจิตริน สีหะวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายวีรภัทร จันทะคูณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงเครือวัลย์ สีหะวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงอรวรา พรหมดำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วนึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายบูรณ์พิภพ สันติปาตี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงศิริประภา หวังดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงนิศากร เธียรศิริ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังพลับ วัดเนินศิลาเพชร  

พช ๓๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงตรีรัตนดา หอมหวล

๒๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงมนัญญา หมืนจงใจดี

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสำอาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงสุชาดา กางพรม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายพัชรดนัย ทองหนุ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงวรลักษณ์ สุขภิบาล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญชืนใจ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายพัทธดนย์ ทองหนุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายชัยพร ท่านมุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงชุติมา หมืนหาญ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงรวีพร วงคำแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา กลำโพธิศรี

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายณัฐพล ดาทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา กาลิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงสุนิตา วงค์สวรรค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซอง วัดยางงาม  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายศาตรา อินประสาท

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุพรรษา นุ่นดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงปยธิดา ประจำนาค

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงสริดา บุญเหลือ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา ฐานดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายศักดิพัฒน์ แพงสี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงพรรณสา ดาจัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงลีลาวดี สำเพียร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงอรุโนทัย ดวงจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงบัว บุตรดีเคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นิลสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายธราวุธ นิกรฐา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายวสันต์ สิงหนาท
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงภารณี ประเคนจิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงจิราพร วงษ์มานิตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงขวัญจิรา สมจันทร์เพ็ญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงชนาการต์ สิมมากรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงกมลพร พรมธิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๒

เด็กหญิงภทรภรณ์
ประทีปวัฒนะวงศ์ ๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงรัตติกาล ดีอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว บ้านนายาว  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงอลีนา วงศ์ชนิตว์กุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงวิภา ทอแสงสิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงกันยา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายคมกริช แซ่หลอ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงนนทลี แซ่ลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่ลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงวาสนา แซ่เฮอ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายชนวีร์ แซ่เฮอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายเอกชัย แซ่เฮอ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๓

นางสาวนภาพร แซ่ลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮอ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงดวงใจ แซ่หลอ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๖

นายอนุสรณ์ แซ่เถา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ห้วยไผ่  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๗

นายธนพล แซ่สง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๘

นายศิวกร สุทธิโสม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๓๙

นายก้องภพ การุณบริรักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๐
นายปฏิภาณ แซ่หยาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๑

นายธีรภัทร ราสุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๒

นายชาญชัย เทียมรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๓

นายไอศูรย์ เขือนศิริ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๔

นางสาวปนัสรา เนติธรรมรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายสุริยะ แซ่หยาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายวุฒิชัย แสนยากุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายวีรยุทธ สืบศักดิวงศ์

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ อาจจงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายณัฐชนัย แซ่จาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายณัฐกิตต์ ส่องแสงมณีเลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงขว้ญมนัส สิงเช้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงจรัชญา คุ่ยนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงณัฎฌา เนติธรรมรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงปริณทิพย์ พูลยอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงณัฐพร แซ่เอียว

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงวาริศา วิจิตรปญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงกัลยกร สินจ้าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงเกสร อ้อมแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แซ่เฮอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงธัญชนก อาระสา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงประกายดาว แซ่หลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงศิริพร แซ่หลอ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงอัณธิกา แซ่หว้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงกันตร์ฤทัย แซ่ลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงยุวดี ทรงสวัสดิวงศ์

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงเกวลิน ชอบเย็นใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงณิชารีย์ แซ่เฮอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๘

เด็กหญิงมาลาตี วงศ์ทรัพย์จรัส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงรุ่งฟา แซ่เฮอ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายกัลยารัตน์ สิงเช้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายขนิษฐา จันทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายอนุชา แซ่หลอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๓

เด็กชายอมร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงสุรินทร์ แซ่สง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๕

เด็กหญิงสุวิชาดา สินเช้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๖

เด็กหญิงจิราพร แซ่ลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงวนิดา กรุงชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงรุจิรา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงลินดา แซ่หยาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงสไบแพร สีหาสูต

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงธีราภรณ์ เครือหงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงภาสินี มารอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ จูเกษม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี ทองอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงชุติพร ทิพา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ราชพฤกษ์  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๖

นายณัชพล พรรณนา
๒๙/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเขาค้อ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๗

นางสาวชุลิตา แซ่วือ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่ท้าว
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๘๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โกษาวัฒนกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายทรงชัย เล่ายีปา

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงดารัชพงษ์ น้อยเทศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงดวงพร แซ่ย่าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ แซ่ย่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายชินวัตร แซ่เติน

๋

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายกิตติชัย ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๖

นางสาวอิศเรศ พรมนนท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๗

นางสาววิภารัตน์ สุขสวัสดิวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงกนกพร แตงเทศทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ทุ่งสมอ  

พช ๓๕๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงวรรณวิสา โพธิศรีราช

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา น้อยสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ระวิวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายสรายุทธ แก้วรักษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายภูรินทร์ ปนปน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายกีรติ ซาหลง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงบุษกร รวมนำภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายนิติธร สุภาษิต

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายพลวรรธน์ ตาหยอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงจิตาภา ชืนรัมย์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายจักรพรรดิ ชัยศรีหา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงพิชญานันท์ ใจคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา สีหานาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายปุณวิพัทน์ อัครทราพนธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงนันท์นภัส อ่อนจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายสุภัทรพงษ์ ศรีม่วง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีอินคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สอนเผาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ซาหลง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันธุ์อินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงชนากานต์ โกฎหอม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงเมธาวี นาคสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงนฤมล บัวภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงอโรชา ท่าขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงกนกกาญ ต่ออำนาจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๑ / ๑๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงวราพร ขวัญพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงณัฐจรีย์ ชาติกิติสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายสุทธิชัย งามยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายภัทรพงษ์ สารีคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงณัชชา พันสำโรง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายณภัทร อ้นมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงวัลยา น้อยมิง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๓

เด็กหญิงวรรณิดา ปะนัดโส
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงณิชาภัทร จันสีโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ตู้จำรูญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงมลฤดี ลีพิมพ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงสุดาพร สวัสดิวงค์

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงเกวลิน แสงขาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี โคมปน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายวิวัฒนชัย ชัยชนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายสุรชัช เติมพันธุ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงศุภมาส ดวงมนตรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายธนภัทร แสนสุธี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายเอกภพ รักษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงดวงธิดา ดวงมนู

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๖

เด็กชายธีรพงษ์ รามศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๗

เด็กชายยศกร คำเจียก
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายกิตติธร ประจำม่วง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๔๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขวัญพรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองมอญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงบุษกร ใจสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๒

เด็กชายพีระพล กิจเกียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๓

เด็กชายธีรพงษ์ บุญชู
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายหรรษลักษณ์ วงศ์สุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๕

เด็กชายมิงขวัญ

่

พันธ์โสภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายธวัชชัย สีทาดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงสริดา ซาหลง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงอัญมณี ทิพย์รักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงจิระนันท์

ี

แดงทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๒ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พาพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายภูชิต สีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายพรชัย พุทธาจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี ใจคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายวทัญู สมพาน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คำแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๗

นางสาวณัฐพร ศรีสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๘

นางสาวกุลสตรี กว้างขวาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๖๙

นายชิติพัทธ์ ศรีประวัติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๐
นายทีปกร โพธิพา

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๑

นายธนวัฒน์ ไทยสมัคร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๒

นายบูรพา คำมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๓

นางสาวเกศราภรณ์ วันมะรักษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๔

นางสาวญาณิศา บุตรศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๕

นางสาวนริสา ปลัดท้วม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๖

นางสาวสดุดี ขวัญโพก
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๗

นายธนธรณ์ ผิวนางงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๘

นางสาวกวินธิดา สอนตีด
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๗๙

นางสาวเนตรชนก บุญประคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๐
นายพิวัฒน์ อุทธกัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๑

นางสาวเกวลิน ยินดีรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๒

นายสิทธิพงษ์

์

ขวัญสูตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๓

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๔

นางสาวชนิดา คำตือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๕

นางสาวสุรีย์พร ทองแบบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๖

นายธิติวุฒิ สายสมร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๗

นางสาวปณิดา วังคีรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๘
นางสาวสุรัตน์ติกานต์

คำฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๘๙

นายณรงค์ศักดิ

์

คำศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๐
นางสาวชมพูนุช ต้นคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๑

นางสาวสุวรรณา โชคบรรดิษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงสุนันตา สีทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำภีร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงสรัลพร สุวรรณชนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงปริญญา คำแข
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงสิริจรรยา บุญปน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๗

เด็กชายพลกฤษณ์ คำตือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงสุภาศิณี ขวัญแจ่ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงวัชราภา ศรีอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงรัชนก มะดาศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงรุ่งนภา วังจันดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงดาปนีย์ วังคีรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายธนพนธ์ ขวัญพร้อม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายพีรพงษ์ คำกา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหนารถ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายฤกษ์ชัย ขวัญจอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายอัษฎา คำสงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายยศพัทธ์ แซ่ซุน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายอรรถชัย บัวน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงรัญชิดา คำแข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ช้างเขียว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แก้วกำเนิด

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ ปลืมมะลัง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงแพรวศิริ คำมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงวิรดา ราชพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงมาริสา ดังก้อง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงณัฐริการ์ ขวัญใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เปสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงสายพิณ ศรีสุนทร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายปยวัฒน์ จันทร์สีดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๒

เด็กชายศิรภัทร อินการทุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๓

เด็กชายวิภพ คำลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๔

เด็กชายฐิติคุณ ปรีพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ คำมุงคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดีธรรมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๗

เด็กชายอัมรินทร์ อินถาใจยา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายธนโชติ ขวัญแจ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนอ้วน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชืนตา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดำพะทิก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงวรนุช ขวัญฟก
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงพัชรี คำเจียก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงภาสินี ภักดีกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงพัชรพร กองลี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๖

เด็กหญิงอารียา นาคสูงเนิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงกัญญาภัค สำนิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายการัณย์ ศิริวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๓๙

เด็กชายพิสิษฐ์ พันอนันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๐
นางสาวรัฐริตา เย็นใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๑

เด็กชายปยะพงษ์ มีชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงธนาภา อินการทุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ วงศ์สีดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์จร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงพิมพิดา พิลาฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงช่อหทัย สมเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา แอแดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๘

เด็กหญิงสุภัสรา คำภีร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ เนตรสาณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๐
นางสาวรุ่งไพลิน คำมอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๑

นายยุทธพงศ์ พันตรีแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๒

นายวรวุฒิ สิงห์บล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๓

นายณัฐพล มูลศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๔

นายธนาวุฒิ วังจันดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๕

นายวรโชติ ด้วงทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๖

นายพรเทพ แก้วรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๗

นางสาวกัญญารัตน์ หาระบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๘

นางสาวมะลิกา สีมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๕๖๐/๔๓๕๙

เด็กชายภาคภูมิ หาญโสภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ด่านตรวจโรค

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กัญญาประสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๒

เด็กหญิงชนกนันท์ คำภีร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๓

เด็กหญิงนันทิชา ขวัญสอน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๔

เด็กหญิงศุภากร ธรรมประโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๕

เด็กหญิงสุภัสสร ทัพซ้าย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล คำริว

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๗

เด็กหญิงสาวิกา สุวรรณทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ไม่ยาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๖๙

นางสาวเขมิกา หลังลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ซำม่วง  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายอนุชิต เจริญทัศน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงกานติมา สิมมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนอินต๊ะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงภัทรภร พารี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงศิริพรรณ น้อยใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงนลินนิภา ซาริด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงปรางค์ศิณีย์ สีดาจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงไพลิน ทรัพย์สุรีย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงณัฐธีรา หาญรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๗๙

เด็กชายภูรินท์ อินหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายศรีหราช อาจหาญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายอภิวิชญ์ สุระคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงทิพย์ภาพร ขวัญอ่อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๓

เด็กหญิงวิลิษา สาตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงอรกัญญา หนูหนุน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายกวินภพ พุ้ยชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงญาดาวดี ศรีมาศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มีลาภ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายรัชภูมิ กุนโทบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงรัชฎาพร บัวทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงสาธิตา หมวกชา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงฐปนีย์ มิงมูล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๒

เด็กชายวีระพล สาตรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายวุฒิชัย ปูนแดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายสุทิวัส กายา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๕

เด็กชายอดิเทพ มะณีศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๖

เด็กชายสุนทร ก้อนคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงสายชล กองจวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงทราย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๓๙๙

เด็กชายเจริญพงศ์ ปาสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ชาอุ่น

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายพร้อมพัฒน์ แซ่ตัง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงนินทพร หาญประโคม

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงทับทิม อ่อนสี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายวุฒิชัย มาลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายอัตพล บุญศรีรอด

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงอรปรียา จันหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงปยพร พรมคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายธีรพัฒน์ วันทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายภัทรพงษ์ เพชรดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายมังคะลา ทองจอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๒

นายจิรายุทธ ด้วงมูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๓

นายชญานนท์ จีแจ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๔

นายภูวเนตร จ่ายหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๕

นายพลพล พักใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๖

นายเอกรัตน์ ลาดตา
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๗

นายจีระวัฒน์ คำแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๘

เด็กชายชิติพัทธิ

์

ทิพย์บุญชู
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ กิจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๐ เด็กหญิงกัญญญารัตน์
ปากแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงปญญากร บังทอง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงภาณุมาศ ศรีสุมาตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ผลนึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงปาลินี พิษสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา เสือแย้ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๘

เด็กชายวริทธิธร

์

อุดสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๒๙

เด็กหญิงลักษณา แสนแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงอัยรดา พัดวัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสนเหมือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายธีระภัทร หมืนตุ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงสุพิชชา อับภัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงพรไพลิน อุดศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายธนกฤต หาญคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายพีระพัฒน์ อินแนน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ราศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองตุ้ย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๓๙

เด็กชายสุรเชษฐ เมืองมิง

่ ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ พลน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงเจษฎาวรรณ

แก้วมหาชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงจีรญา ลีมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ แก้วมหาชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายศุภกิจ วังคีรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงปญญาภรณ์ มาถึง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรา โสภาพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายสิทธินนท์ อินทร์ปาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายเดโชชัย อุดสี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๔๙

เด็กหญิงกัญญาพร ไชยชะนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายกมลเพชร จันกกผึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายกิตฎิลักษ์ ภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายธนกร สิงห์เส
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๓

เด็กชายภูมินทร์ พรหมพลเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ จำปาน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงจีราพร สีมาก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงภัทราพร มาสาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงชุติมน ศรีแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงสุนิสา กัญญาคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ โคตรวงศา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายภูริภัทร แก้วแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๑

เด็กชายคินนะกอน ติดโนน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายชลกานต์ โพธิสี

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลาภอาษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงภคพร เหล็กมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงวนิษา ลาทัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงนรินทร จีนสอาด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา พ้วยกิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๖๙

เด็กหญิงกนกพร คุ้มหมู่ม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงโยวรัตน์ ภาสี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงอรปรียา ตุ่นบัว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายเทวัญ กิจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ ขุนศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๔

เด็กหญิงพรพรหม คำมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงพิชยา ศรีโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายจิตติพงษ์ ทองไทย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปองคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงเปยมสุข คำดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงศศิภา เสาดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงอภิญญา เปดดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงศศิธร พลจันทึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๒

เด็กชายคธาวุฒิ พันอะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงสุมิตรา ขันยศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงวรรณิภา แก้วโคตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อุตะมะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสลิมนอก

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ แก้วเนียม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงเกตน์นิภา สุขศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงพีรยา อินแนน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๐
นายสามล สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๑

นายอภิสิทธิ

์

พิษสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๒

นางสาวแก้ว ศิลาแรง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๓

นายพิษณุ ยังเหม็น
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๔

นางสาวมัติกาล แก้วเขียว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๕

นางสาวนภสร ยศศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงลักษณพร สารีคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ นากทองดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงนิชานาฏ พาเหล็ก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงวัชราพร ไกรสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงศรัญญา ทานัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกลิง

้

วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กุลมล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วกิงจันทร์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงแคทรียา คำกา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงวัลภา แสนขาล

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงปลิตา คำวัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงอรปรียา คำมิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงพัชริยาพร ชัยสาด

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกณฑ์สันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา ลือชา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงทิตย์ตญา สุวรรณทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศิลา วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงศิรินภา ปาผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงกนกพร วังคีรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงนฤมล คำตุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงณัชชา วังคีรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ บุญประคม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายพงศ์พัทธ์ คำทิพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายทศพร กุลเกลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงศิริประภา แสงสุธา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วัดสระเกศ  

พช ๓๕๖๐/๔๕๑๙

เด็กชายวินัย แก้วปู
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ แท่งทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงประภาภร ชาวนาแปน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิชัย

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สารขวัญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงสุธิตา ชาวสวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ดังใหม่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กิมนอก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงวาสนา โพธิพันธ์

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงศศิกมล กลบสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงศิรินภา ศรีแพง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงสุชานาฎ มุ่งทุ่งกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงสุชานุช มุ่งทุ่งกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขลิบทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๓

เด็กชายนฤบุญ เปลืองนุช

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๔

เด็กชายยุทธภูมิ ศรีแพง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๕

เด็กชายวัชระ จบสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายวงศกร เอือเฟอกลาง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ โนนกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงกวิสรา เพชรประดับ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงจิรประภา ขอห้อมกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๐ / ๑๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ คงนอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ น้อยจันอัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงสุวรรณณา บุญมาตุ้ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงไอยดา มุ่งห้วยกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่โตว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายพีรายุ เวหาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๖

เด็กชายมานะ แสวงสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายวสันต์ แซ่เตอว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายวัฒนพงษ์ อ่อนสำโรง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงธนิฎฐา ฟาลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผู้ดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงอรทัย สุขนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายชัยมงคล สมนึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๓

นายพีรพัฒน์ ทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงนันท์สินี โพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงปนัดดา รืนสาด

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๖

นางสาวพรสุดา เปลียนขุนทด

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๗

เด็กหญิงรุ้งตะวัน น้อยสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๘

นางสาววัชรี ขันผักแว่น
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๕๙

นางสาวอัมรินทร์ ชัยสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๐
นายจีรภาพ จินากูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๑

นายวสันต์ ทองสังข์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๒

นายวุฒินันท์ เบียดกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงกาญดามณี หัตถกอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงนิรมล ปาเหลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๕

นางสาวพนมไพร ชนะพจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๖

นางสาวพรภิมล ศรีอุ่นดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงสุธิมา โฮกสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กว้างนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๖๙

นางสาวอารียา ชูฉำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๐
นายนครินทร์ สุวรรณประภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๑

นายปกรณ์ อำจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๒

นายพิริยะพงษ์ ขอพันดุง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

กุลภูเขียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๔

นางสาวกนกวรรณ พบสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๕

นางสาวพิมพ์วิพา สุขปลัง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๖

นายชาคริต จบสันเทียะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๗

นางสาวนารากร ทองคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๘

นางสาวพิมพ์ชนก บุญนำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๗๙

นางสาวสุภาภรณ์ บุญยิม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๐
นางสาวเสาวคนธ์ ปดสีสำโรง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๑

นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสมุทร
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๒

นายธีรนัย บอกสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๓

นายโชคทวี คอยขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๔

นายวิชล รังกระโทก

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๕
นางสาวธัญญลักษณ์ สีวะโสภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๖

นายวาทิตย์ บุญสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๗

นายมนัส ระหาญนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๘

นายวรากร น้อมล้อม
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๘๙

นายอติรุจ แฮ้วมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๐
นางสาวจิราพัชร ขลิบทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๑

นายเจริญชัย ผลวาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๒

นายอลงกรณ์ โกธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๓

นางสาวชนิษฐา มินมาลีวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๔

นางสาวนำเพชร กลีบกลางดอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๕

นางสาวรจนา ฆ้องนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๖

นางสาวสโรชา กลบสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๗

นางสาวสุภัทรตรา เทียงสาย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๘

นางสาวผกาสินี จำนงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๕๙๙

นายกนกพล หมายติดกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๐
นายภูมรินทร์ ปองบุญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๑
นายอนุชิต โคตะมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๒
นางสาวชนิสรา กลอนกลาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๓
นายณัฐพงษ์ เกิดนอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๔
นายวรจักร์ มันคง

่

๐๔/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๕
นายกรณ์พงศ์ สารภี

๓๐/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๖
นางสาวณิชนันทน์ สร้อยทองหลาง

๑๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๗
นายธัญญา เกิดลอย

๒๑/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๘
นางสาวนิภาพร สร้อยมี

๐๗/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๐๙
นางรำไพ

จิระสัณญาณสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๐
นางสาววารุณี สารบุญมา

๒๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๑ ว่าทีร้อยตรีหญิงวิวัฒนา

่

ศรีวิไล
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

กุดแถลง
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๓

นางสาวสมจิตร เทพแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๔

นางสาวอรนภา อินประสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๕

นายอำนวย บุญคุ้ม

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๖

นายเมธา ม่วงมุกข์
๒๐/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายวีรพล มะลิภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงพรวลัย ผิวขำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงสุรัตนา ไทยแท้

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงศุภัทรา เก้าจ้อย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายสิริวัฒน์ โพธิงาม

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ จิรวัลเจริญกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๓

เด็กหญิงสิรินยา มากยิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๔

เด็กหญิงแสงดาว ผิวขำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ กำแหงนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงแพรวา แซ่โต๋ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๗

เด็กหญิงปนัดดา บุกสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ยุงสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายจักรพรรณ หึกขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายเมธิชัย ศิริรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายอุทัย สร้อยศรีพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๒

นางพัชนี ถวิลรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๓

นางพานิชย์ คงเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๔

นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
๙/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๕

นายสมนึก พรามจร ๔/๐๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๖

นางสาวสุพิชญากร กันเจิม
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๗

นางสาวเรวดี เทียนธูป
๒๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๘

นายเอ็ม อยู่สุข
๑๕/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงธิดา บุญมาก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายเทพบุตร นาคหลง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา เกือกูล

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงอัญชลี ศรีทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๓

นายอนาวิน เพียรโนนไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๔

นายรณภพ รงค์สันเทียะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๕

นางสาวสุรีรัตน์ นฤคนธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๖

นายเกรียงศักดิ

์

นฤคนธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๗

นางสาวพรญานี มีโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ่อรัง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา โชคสุขนิรันดร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๔๙

เด็กหญิงปวิตรา อุ่นกุดเชือก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงนุชจรินทร์ ข่าวดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๑

เด็กหญิงนฤมล จันทนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มะโนแจ่มใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๓

เด็กชายพงศกร อุ่นกุดเชือก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายอรรถพล บุตรทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๕

เด็กหญิงวาสนา ขวัญใจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายปกรณ์ ไพรสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงณัฐวดี วันนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ วัดหนองไม้สอ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ คุณขำเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๕๙

เด็กชายอุเทน อินเพน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงศิริกร เจริญหิรัญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๑

เด็กหญิงพนีรัตน์ สินสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึงสำโรง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๓

เด็กชายสมเกียรติ ศิริคุปต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๔

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์กองแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สีวะอุไร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงสุชาดา มิงศูนย์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงสิรินทรา ทองมัง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๘

เด็กชายชัยพฤกษ์ ฤทธิเทพ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๖๙

เด็กชายเทวฤทธิ

์

มีศิลปชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงปริฉัตร สุขสละ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา ทองมัง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรประไพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงสิริพร ทองหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายธีรพันธ์ โยธสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงชิดชนก พิมพ์ยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ คาคำเมล์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๗

เด็กหญิงปยธิดา คำเหมียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงฉกามา มันคง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๗๙

เด็กหญิงนาตยา จุณสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายสุวรรณ เกยนอก

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ หยวกทองหลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ โอมฤกษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงสุนิสา จอมกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงพรพิไล แย่งใจรัก
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงปรารถนา เชีอยินดี

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๖

เด็กชายดนัสวิน พันธ์สมตน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายธีรวิทญ์ สุขเมือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงจุไรวรรณ เกยนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๘๙

เด็กหญิงปริชาติ บุญกัญญา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๐
นางจริยา สิทธิขุนทด

๑๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๑

นายต้องตา จำเริญใจ
๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายเจนณรงค์ พิกุลศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๔

เด็กหญิงธนพร สุชีพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงพรวิลัย ก่องนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๖ เด็กหญิงประพิมพรรณ
วิชัยวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ กกรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายกฤติกร ฆ้องคมณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายพีรภาส ผินนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายคณิน นามนู

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายอัศราวุธ มานุช

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงสุจิรา หินแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายนิติพงษ์ มะนาวนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงธนัชพร เนืองกันยา

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงพรชิตา ขวัญพลอย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายภารดร สังสอาด

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงพรชิตา แดงด้วง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายธนากร ทองคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงตันหยง สมพงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เหล่าเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๒

เด็กชายชัยณรงค์ จีวีระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๓

เด็กชายสอนเพชร มีชม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๔

เด็กชายฐิติพันธุ์ แสงวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงแพท บำรุงนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ กองสัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วสุพรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายศราวุฒิ คำแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงมณตระการ ชมชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๑

เด็กชายศุภวิทย์ นนทลุน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วัดโนนสง่าบูรพาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายธีระพงษ์ โคตะมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงสุริวิภา แว่นแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงพิมพ์พร เสริมสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๕

เด็กชายธีระพงษ์ สีดาพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายครรชิต น่วมเจียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายจักรภพ ค้าของ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๘

เด็กชายจักรพงศ์ ค้าของ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๒๙

เด็กชายธนากร แสนสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายวัชรพล โสภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๑

เด็กชายยศกร แซ่โค้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๒

เด็กชายอธิษพล สุขแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายสุฐิพงศ์ กระแสเทพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงเสาวภาพ เนินผา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงเนตรนภัทร กลิมน้อย

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงผลบุญ ทองมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๗

เด็กหญิงวรรณวิสา นาคพินิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงสุจิตตรา อ่อนฉำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงเกวลี บังศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ทองมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงอธิษพร สุขแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงภัทราวรรณ จันทร์วิภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงแพรวรรณ เหล่าสีคู
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทองมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงอภัสรา พุธมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๖

เด็กชายนำโชค ไทยพลัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๗

เด็กชายสิทธิพล ชูศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายโกเมศ เหล่าทองสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๔๙

เด็กชายวรายุ ศรีมูลชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายกฤษฎา แก้วดวง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายภูตะวัน ชาติวิเศษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๒ เด็กชายพระจันทร์ฉาย
น้อยจันทร์วงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายจตุรพร ฟุงสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายคมกริช ภูมิกระจ่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ห้อยดอกหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๖

เด็กชายสุนทร อำผ่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๗

เด็กหญิงณัฐนรี บริบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๘

เด็กหญิงพรวนา บริบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๕๙

เด็กหญิงเนตรนภา พึงน่วม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงปทมา ภูเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๑

เด็กหญิงมณีณัฐ เพิมพูล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา อุดมพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๓

เด็กหญิงณัฐสิณี อ่อนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๔

เด็กหญิงวรรธิดา ชุ่มคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๕

เด็กหญิงณัฐธิชา หัตถกิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ สองเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๗

เด็กหญิงจันทิมา อรรถโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๘

เด็กหญิงอรวรรณ เมฆพัตร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายพรชัย ซีรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายพิทักพงศ์ จันทร์มี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายพรชัย ยีรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๓

เด็กชายภูดิศ โหลเล็ก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายวงศกร สังแย้ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายมัทติ หงษ์ดำเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๖

เด็กชายพีรพงษ์ ฉันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายชินวัตร แซ่ล้อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายจอมรัก บริบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายธนพล หมันจิตร

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ ใจสว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ โพธิศรี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงวิลาสินี หูกำปง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงเปรมยุดา น้อยจันทร์วงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ละมัยวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สารีนันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนสิงห์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายธวัชชัย โปงสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายสิทธิพร อินทสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายเอกชัย รูปโฉม

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายสุวรรณชัย นุ่มจิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงชนินาถ แสงไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงอุบลรัตน์ เทพาพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จ้อยสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๕

เด็กชายธงไชย ทองมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๖

เด็กชายธนพล เทยจันทร์ทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๗

เด็กชายกฤษณะ ละมัยวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงธนิษฐา อำลาจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๗๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชินเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงวรารัตน์ อรเอียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงนริศศรา กระแสเทพ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงปวีณา เนินทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ชืนบาน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายอาทิตย์ แผ่วสูงเนิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายเฉลิมพล หงษาชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายรัตนกร หวังคำกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทราย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงอรัญญา ฟุงสุข

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงวาสนา เปยมสุข

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายอนุพงษ์ คำเคน

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับน้อย

วัดพรหมาโสฬสาราม
 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงนภัสสร บัวดี

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๑

เด็กหญิงศุจิรา ทับเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๒

เด็กหญิงวิภาวดี งามแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ โสประดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ พุทธลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๕

เด็กหญิงนิภาพร ธงงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงปยะพร บัวพิมพ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๗

เด็กชายพิชัย นุ่มภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงมลธิรา บัวคลี

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ทองขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เสาะแสวง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๑

เด็กชายจีรวัฒน์ วงค์ทองดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงแพรพลอย พุ่มเปยม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลอยบัญดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงสิริพร วังทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงญาดา ชูศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ไพทูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๗

เด็กหญิงกัญญาภัค พึงบุญ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๘

เด็กชายพรเทพ พลน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๒๙

เด็กชายจักรพันธ์ วากยะบรร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุชาดา นิลแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๑

เด็กหญิงดวงกมล เหมือนเหลือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๒

เด็กหญิงอาภัสรา มืดขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๓

เด็กชายแสงอรุณ อินอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ งามแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๕

เด็กชายธนากร พิสิฐากุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายนันทวัฒน์ รบพันทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายพลาธิป ไฝเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงนันทพร หาดแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงภัทรดา บุตรแวว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๒

เด็กชายภูริวัฒน์ วันชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๓

เด็กชายรัตนพล แก้วคง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๔

เด็กชายเลิศวิวัฒน์ หงษ์วิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงพัชชา สุขสวย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๗

เด็กชายธนธรณ์ ทิพยศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงศรุตา คำแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงเพลินศิริ จันทร์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายนฤเดช จันดาวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๑

เด็กชายตะวัน พรมศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๒

เด็กหญิงชุติมา ชาบา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๓

เด็กหญิงชนินทร์ ชาบา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๔

เด็กหญิงสุภัสสรา หินทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายอนุวัฒน์ หนูจิตร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๖

เด็กหญิงจิดารัตน์ ฟกคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายภัทรพล แก่นการ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสนดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๕๙

เด็กชายปยะกิต หงส์คำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ตาตะสิงห์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ฟกทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงสารินี เบ้าศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา น้อยเนาลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเพชร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงปณิศา บุญลือ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงชลดา ระภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงภัทราวดี อุดมรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๖๙

เด็กชายวรกาณต์ ศรีสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายธวัชชัย ธิมาชัย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๑

เด็กชายธีรเทพ สาโสภา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๒

เด็กชายเมธานันท์ นวลนิล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงรัติยา รูปคำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงธีรวีร์ ดาราวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงสายธาร แดงทองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงสุพิชญา นวลนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๗

เด็กหญิงปานระพี บุญลือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๘

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

สีจันฮด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

เอียมบัว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ใจเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๑

เด็กหญิงศิริมนต์ มูลหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงพรณิภา ขันแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงจิตตาภา พาริหาญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงณัฐสุดา ถินนารา

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๕

เด็กชายพัชรภูมิ ทวีสุข
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายวัฒนชัย เกตุแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายจักรกฤษ ทบคลัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๘

เด็กชายพงศกร ปนแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงกมลชนก เจนวิถี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงชลิตา เรืองศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายฐิตินันท์ นาคสุนทร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายพีรพงษ์ เปลียนบ่อมาตร์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา หงสศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

เกตุแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๖

เด็กหญิงดวงพร กางกรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงกัญฐิศา ปานมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ สุทธิประภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๘๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ มาลาคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงบุญอุ้ม คุ้มตีทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายอัมรินทร์ ทนทาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงอาริสา เขียวต่าย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายนำชัย วันเพ็ญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ สิงพัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายอดิศร คำเคน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายธีรพงษ์ พลยุทธ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายธรรมนิตย์ โคตรหานาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายถิรายุ สาราช

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายพันธกานต์ พลท้าว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายกวีวัฒน์ สิงห์ทะแสน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

บุตราศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ กอนโตน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายอมรทิพย์ เรืองคำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไกรนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงณัฐติยา มาสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ มุ่งงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๗

เด็กหญิงจิตรดา อนุภาพไตรภพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๘

เด็กหญิงอินทิรา จูด้วง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๑๙

เด็กหญิงนิลาวรรณ์ พลท้าว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายธีระพงษ์ กงถัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๑

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

อักษรวิลัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๒

เด็กชายภานุพงศ์ นามวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายภูวดล พรมสุภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายสุริยะ นาทองบ่อ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ หล้ามณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายกมล สุภอุดร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๗

เด็กหญิงเพชราพร วันเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายสุทัศน์ เครือเดียว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๒๙

เด็กชายพัสกร พรมกุง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายวิทยา ท้าวพา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูกงลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงสุวรา หล้ามณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงพรชิตา จำปาขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงพลอยชมพู แจ้งภูเขียว

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ พานแผ้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๖

เด็กหญิงภานรินทร์ ภูวิภาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๗

เด็กหญิงสำเนียง มะณู
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายอาชา ภูครองหิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายศตายุ กำจร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงจิดาภา เทียบพระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายวัชระ พนมวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายรัชภูมิ สุขสำราญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๓

เด็กชายนธี ดวงต้น
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา ยาพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงศศิวิมล ลาแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๖

เด็กชายวรรณกร ลาอำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๗

เด็กชายยงยุทธ์ ปนนาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๘

เด็กชายดรัสพงศ์ ปนนาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายสรยุทธ สุภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงปยมาศ เครืองทิพย์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงนำเพชร หินทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๒

เด็กหญิงณัฐนรี คำแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๓

เด็กหญิงพีรยา ราศรีชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายนัทธพงศ์ สาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหมืนเชียง

่

วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๕

เด็กชายกิตติภณ ยอดอานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๖

เด็กหญิงวนาลี คำเขิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงสิริพัดชา เชาว์ชำนาญ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สมศรี
๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๕๙

เด็กหญิงศิริโสภา แสงเถือน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงนันทิพร โพธิกมล

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๑

เด็กหญิงสุชญา ชัยวะนัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๒

เด็กหญิงสุภชา พุกยอด
๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงณัฐริกา สงเวียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงสุรีมาศ คำแล่น
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สิทธิวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๖

เด็กชายอานันทวีป ศรีดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงณัฐวิภา สีแสด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงณภัสสินี สิงห์รักษ์
๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๖๙

เด็กหญิงนันธิยา ตัดใจ
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายปรเมศร์ ผายงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายอิทธิพล ยอดโพธิเขียว

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เลียมทอง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา นวลศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงจันทร์นิสา แสงผึง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๕

เด็กชายภูตะวัน วังคีรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทรัพยเกษตริน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๗

เด็กหญิงกชกร กำบังกาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๘

เด็กหญิงนฤมล เมืองจร
๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงพรพรรณ ม่วงน้อย
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีจุมพล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายศรัญยู มีมุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๒

เด็กหญิงกฤติมา สีแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๓

เด็กหญิงสิริพิชชา กองพล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายฐปกรณ์ ศรีกิริยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๕

เด็กชายอภิลักษณ์ กระเปาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๖

เด็กหญิงปานไพลิน แก้วแกมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุเพ็งคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร คงผ่อง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงศิรินภา ใจนาน
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพงคุณ

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายทศพล แสนประสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๒

เด็กหญิงณัชชา เพ็งสว่าง
๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๓

เด็กหญิงพัชรมัย เจริญหุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทับทิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายวิทยา สังข์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายนัฐภูมิ ขันตีทัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายพัทธดนย์ พรหมบุญ
๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รือชา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายธรรมรัฐ สุริยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายธนโชติ ขำแช่ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๑
นางจุฬารัตน์ ศิลปธร

๒๐/๐๔/๒๔๙๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๒
นางพูลศรี ไชยรักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๓
นางสาวภัทธิรา วจีธีรสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๔
นางอรอนงค์ ธิมา

๐๘/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๕
นางยุวดี กระป

๑๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๖
นางสาวมุกข์ ต้นพรม

๐๕/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๗
นางสาวพิไลพร เชือชัย

้

๒๒/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๘
นางสาวเพ็ญนภา อินรอด

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๐๙
นางสาวหยาดพิรุณ ชูยัง

๐๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๐
นางสาวนิตยา อินรอด

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๑
นางสาวพัชนิดา คำสา

๑๘/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงทักษวดี สีนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายสุชัจจ์ สุขศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายปณณพัฒน์ อานไธสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายภูมิภัทร เถียรอำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงรักชนก นาจอมทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายรักษ์ตระกูล เพชรภักดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ รุ่งเจริญกิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงอภัสรา สารคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญยะใบ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายพัชรพล กันธิยา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงชนาพร วรรณษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงพิชญ์ปรียา สุขสำราญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงศุภณิตา กำปน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงสิวธร แสงเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงภัทรวดี บุญเรืองนาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายปริพัฒน์ แก่นพุชา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงฐิติพร ทองมูล

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีมาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๔ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ อินทร์ลอย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงนุกอันนา ปานใจนาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงปาณิสรา ทองอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงวรรณภา เลยวัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงนภัสสร ศรสุรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนตรพลับ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ ดีรักษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงสุภาวดี โชคบัณฑิต

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายนนท์นภัส นนทะสัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภู่สงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงสิรภัชร มาลา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขวัญมิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงสุรีย์นิภา สอนชา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงพัชรพร กำมา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงนภัส แสวงชอบ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายตนุภัทร ดิฐภักดีบวร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงปญฑารีย์ สายบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงสุรัมภา ขานพรหม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายนิติวัฒน์ พึงเจริญ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงกนกพร กันชุน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภัทรีย์พีราการ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายมังกรทอง ศิริวัฒนาพานิช

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงอาริษา ศรีวิสุทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ซือสัตย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงสมิตานัน หวนขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงพรณรีย์ บุญเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงศศิธร ธงภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายนิติธร ใสหยด

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายกรณ์ รุ่งมิตรจรัสแสง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายสุทธิกมล เกษรมาลัย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายกิตติภูมิ วงษ์นิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายรักชนน นาจอมทอง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงกฤติยา จารเขียน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงณัฐกมล เถียรอำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๕ / ๑๖๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงลักษมน โสพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายวรภพ เลยวน

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายโสภณัฐ บัวตูม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงเนตรดาว พรมเท้า

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงจาฎุภัทร มันสลุง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา อัยรา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกตุพิน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายชัชนันท์ ชุมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พวงสันเทียะ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายดนัยณัฐ พวงสันเทียะ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายพลพล พึงพา

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงกรวี ราชสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายชาญชล คงจำนงค์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงวนิดา มณโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายวริทธินันท์

์

ศักดิดี

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายปณชัย สังข์ทอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายกัณฑ์อเนก จันทร์อุดร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายนันพงศ์ แจ้งสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงณิชา ไสวกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายชิติพัทธ์ ขำคำ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วมณี

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงรมิตา แถมเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงสุชาดา เกษรเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายปุณยพัฒน์ อานไธสง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์สา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

เจริญสุข
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายณัฐพล จิตดี

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงพรพิมล พวงแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงพริสร มาจาก

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายสิรวิชญ์ จันตะเภา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงจิตติภัทรา อ่อนสอน

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายจีโน่ มูลติกะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ซับสมอทอด  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายศุภกร ภุมมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๘
ว่าทีร.ต. ประเสริฐ

่

ไทยแท้
๑๓/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงสุพพัตรา กองคำเจียก

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงนภสร ทองสุก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงนิษาชล แอ็ดสกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายธนาธิป โพธิกลัด

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงเปรมฤดี สอนสง่า

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงชุติมา บัวผาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงพรพรรณ อินทรรจิกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายศิระ พิลาทอน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๗
นางสาวภัททิญา บุบผา

๓๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๘
นางสาวบุษรา จันผ่อง

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงชลธิชา แสงจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงณัฐริกา ต่วนชะเอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หนึงฤทัย

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงอัจฉรา สอนรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงสิริกัญญา กุลบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๔

เด็กหญิงประภาพร ศรีทรงเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๕

เด็กชายวรุตม์ ภักดิคุโน

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญสมวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๗

เด็กชายกฤษกร คะชา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วรนาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา มะธุโป
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงณัฐณพิน สำราญพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงมัณฑณา ถาวรชาติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๒

เด็กหญิงลออรัตน์ มณฑาทิพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังตะเคียนทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๓

นางสาวนฤมล คำผัด
๑๑/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงคัทลียา สร้อยสนธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล หอมตา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๖

นางสิวิลัย แสงเพ็ชร
๐๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๗

นายนิรุช พัวปอง

้

๐๒/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๘

นางเจนจิรา พัวปอง

้

๒๙/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๒๙
ว่าทีร้อยตรีหญิงยุวภา

่

พันนุรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๐
นางสาวนภาลัย ผลอาหาร

๒๔/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๑

เด็กชายภูวดล วิจิตโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๒

เด็กชายนครินทร์ ศรีดาวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา พุ่มผักแว่น
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๔

นางถนอม คงชาตรี
๒๗/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๗ / ๑๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๕

นางธารทิพย์ เทียงแก้ว

่

๑๐/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๖

นางสายฝน โกหนองแวง
๐๙/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๗

นายวิชาญ วิสาระโภชน์
๐๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๘

นางสาวนพิษฐา ท้าวดี
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๓๙

นางสาวมานิตา ดาโส
๑๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๐
นายวรภพ ต้ายไธสง

๒๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๑

นายสนัน

่

โกหนองแวง
๐๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๒

นางสาวศิรินทรา บุประปา
๑๙/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๓

นางสาวขนิษฐา เทียงลาด

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๔

นางสาวจุฑารัตน์ มาแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๕

นายวิศรุต ตะกรุดแจ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๖

เด็กชายทองดี ภู่เจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ สายการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๘

เด็กชายจีรชาติ สายบัวทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายนพรัตน์ พุททรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายอภิชิต ศรีผึง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๑

เด็กชายฤทธา หมืนหาญ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๒

เด็กชายธนินท์ นิลพงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๓

เด็กชายชัยมงคล พงษ์เพชร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เบ็ดสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๕

เด็กชายธีรภัทร พันพฤกษ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๖

เด็กชายธีระพล ปะวะเสนัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๗

เด็กชายจิรเดช สายบัวทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๘

เด็กหญิงวรันยา โทนมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๕๙

เด็กหญิงสุภาวิดา คำจวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงวรรณณิภา ห่อระหัด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๑

เด็กหญิงวิราศินีย์ อุ่นธง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ช่างไชย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีอุดม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุขสานต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงวริศรา ผุดผ่อง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงปณิดา สารีกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงชนิกา แก้วโมง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ แสงหา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๖๙

เด็กหญิงพิชญา เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๘ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงปยาพัทร พิมมะสาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงณัฐกมล พระธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๒

เด็กหญิงศิรประภา โพธิมี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายรวิดนัย ด้วงโสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายเจษฎา ฉิมขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายกิตติภพ ทะชัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๖

เด็กชายต้นกล้า พญาวราปญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๗

เด็กชายพาทิศ แสงเรืองนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๘

เด็กชายจาตุรนต์ พิพิธ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๗๙

เด็กชายประโชค บุญสายยัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายประสิทธิ

์

แสงทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๑

เด็กชายไชยภัทร งามดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โพธิศิริเจริญวงศ์

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๓

เด็กชายธีรภัทร คล้ายมอญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ญาติจำรูญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๕

เด็กชายจักรพงศ์ เกทลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๖

เด็กชายจักรพรรณ ตาลต้น
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๗

เด็กชายธนกฤต แดงแย้ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๘

เด็กชายพัชรพล คิโนชิตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๘๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ล้านคำแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายพัทธดนย์ เพชรสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๑

เด็กชายดิลก พงษ์พันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๒

เด็กหญิงณัฐปาณี จากโคกสูง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๓

เด็กหญิงพิชชาภา อารมณ์ดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๔

เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์หวด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๕

เด็กหญิงอพินญา โสดา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๖

เด็กหญิงปยธิดา คงราษฎร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประกอบธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา นาพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๑๙๙

เด็กหญิงเนตรดาว พรมลิบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงอมรินทร์ ลาดใต้

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงวรัญญา ทามาศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงนันท์สินี หงษ์ลอยลม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงกัลยาณี เฉือยสูงเนิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงจินนิภา ภูงามตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔๙ / ๑๖๒

้
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พช ๓๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขันเคลือบ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงนภัคปภา โสมกา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์สีดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงณัฐยาดา ยังวุฒิกูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงปณณพร มะโนทน

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงดนิตา นนทะสัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๑

เด็กหญิงวริษฐา ควรเรียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายวันเฉลิม ขุมทรัพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๓

เด็กชายบวรวิทย์ คำผง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๔

เด็กชายบุริศร์ บุญเจิด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๕

เด็กชายศรราม บุญก่อน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๖

เด็กชายณัฐพนธ์ เครือวัน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายวิภพ อ่วมเชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายสหรัฐ น้อยคำมี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๑๙

เด็กหญิงอัยรดา ศรทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา ประสงค์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ซับบอน  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายสิริราช ธูปเพ็ง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๒

เด็กหญิงจันทรา สารการ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๓

เด็กหญิงอิสราพร พลแสน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา บุปผา ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๕

เด็กหญิงรยา อิติปโส ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสันติธรรม สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ เย็นฉำ
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๗

เด็กหญิงสุชาดา ช่วงเขียน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๘

เด็กหญิงสายพิณ อินทร์พล
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๒๙

เด็กหญิงกนกพร บรรจุแก้ว
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงกนกวลัย บุญเอนก ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๑

เด็กหญิงพัชราภา สุขไพบูลย์ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงแก้วตา ประกอบแสง ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา คูณขุนทด ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหมู สันติธรรม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๔

เด็กชายกิติคุณ แจ้งสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๕

เด็กชายธีรพงศ์ จันทร์ประสาท
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๖

เด็กชายสุทธิมนต์ สิทธิหาญ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงศศินิภา ศรีอ่อน ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๘

เด็กหญิงฐิติมา นามวงค์
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๓๙

เด็กหญิงปุณยาพร เกิดศรี
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๐ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงเติมรัก ศรีพลกรัง ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงสิริยากร นวนพา ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ คลาพิมาย
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๓

เด็กหญิงจุฑามณี นามบุญเรือง
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงผกามาริน ศรีสุภาพ
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๕

เด็กหญิงสุกฤตา แก้วประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ยันตะคุ

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๗

เด็กหญิงกนกพร แจ้งสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ภู่คง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๔๙

เด็กหญิงรวีทิพย์ คูณขุนทด ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงปนัสยา ปราบราย ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงกัลยา มัทจิต
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คงชาตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๓

เด็กหญิงภาวินี จันทร์เจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๔

เด็กชายธนากร ชะนะ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๕

เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๖

เด็กชายเอกวัฒน์ ปราณีตรัมย์
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโคตร
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

เกิดศรี ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญแตง
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายวายุ ชอบสอาด ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๑

เด็กชายอภิชาติ เบาสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๒

เด็กชายธนดล ก๋องปู

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงศลิษา ปกสันเทียะ ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๔

นางประไพพร ผลประดิษฐ์
๒๖/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๕

นางสาวอนุรักษ์ กุญแจทอง
๑๙/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๖

นางสาวอำภา ฤาชา
๕/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๗

เด็กชายวรายุทธ์ ลีตระกูล
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งสันเทียะ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ นันยะนารถ
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายนิรันดร์ มหาทอง

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๑

เด็กชายพัชรพล แสนทวีสุข
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๒

เด็กชายจักรพันธ์ ปานพิมพ์
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๓

เด็กชายชยนัฐ หอมมาลา
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๔

เด็กชายอดิศร เอียมมี

่

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๑ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วิริยะศาลชัย
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ สวนธรรมศรีมงคล  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายชัยชนะ บุตรทอง
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายพงศ์วรดนย์ มูลบุญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๘

เด็กชายวิชญ์วิสิฐ มนกุกา
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายจิรัฐติพงศ์ ยืนสุข ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงอารยา อัคคะจันทร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๑

เด็กหญิงเพชรลดา วงษ์ใจ
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๒

เด็กหญิงสิริวรรณ เสือเฮง
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๓

เด็กหญิงนิชา แก้วแดง
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๕

เด็กชายจักรกฤษ สุขเกษม
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายญาณเทพ ปาร์มวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายกฤษฏี สมทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๘

เด็กชายเกษมศักดิ

์

สอนง่าย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๘๙

เด็กชายภัทรภูมิ ผมงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายณัฐปรีชา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๑

เด็กชายนราดล ถ้วยทอง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๒

เด็กชายธนากร ผาสุก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญส่งธรรม
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงสุชัญญา ช่วยสงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๕

เด็กหญิงพัชรา สายตรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงลีลาวดี เหล่าทองสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปนทะวา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงเมธิตา มีทองคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงวายุภักษ์ ศรีสูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงสงกรานต์ สีหากุล ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงนนทกร แก้วแดง

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงพิจิตรา กลางท่าไค่

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงสุธินันท์ คำแก้ว ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินทร์สม

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงนันทิดา มังกรทอง

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงสุปราณี ทามี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงชลิฎา ห่อนาค ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายณัฐพล แสงตา

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๒ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงวรรณรดา ปาร์มวงศ์

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๑

เด็กหญิงสุพรรณษา อัคคะจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๒

เด็กหญิงสลินทิพย์ เก้าสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิง ด.ญ.ณัฐยา ปนทะวาย

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๔
เด็กชาย ด.ช.ธีรพงศ์ อัคคะจันทร์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๕

เด็กชายศักรินทร์ พุธสอน
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงช่อทิพย์ หานัด
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงจิดาภา พวงสกุล
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๘

เด็กหญิงนัฐสิยา โกกะพันธุ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๕๖๐/๕๓๑๙

เด็กหญิงลดามาส จารุรัตนวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงกรรณิกา พรานปา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายนพพร ชัยบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินถาวร เนินถาวร  

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๒

เด็กหญิงณปพร ปานฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๓

เด็กหญิงณปภา ปานฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๔

เด็กหญิงมานิตา แก้ววังอ้อ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๕

เด็กหญิงพิชชาวีร์ แสงน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายต่อศักดิ

์

มณีนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงประกายทอง

แก้วแจ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๘

เด็กหญิงกัลลญาณี ไตรยพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๒๙

เด็กหญิงสุนิศา กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายปริญญา อยู่ยังยืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงวนิษา พรมเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๒

เด็กหญิงนราวัลย์ จันทร์พิทักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๓

เด็กชายสุริยพงค์ สงคราม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๔

เด็กชายปรเมธ สายโสภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๕

เด็กชายสิรภัทร มีจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ กิงวิชิต

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงนิรัชพร อนุรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บัวศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขีเพียร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงอรวีร์ ชุ่มอุทัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เพียผาบ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๒

เด็กหญิงธัญญา ทองส้าน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา บัวระพัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงปราณปริยา ทองแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๓ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๕

เด็กหญิงพาขวัญ ละอองแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๗

เด็กหญิงเกสรา ครองราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงภัศริน คำมีรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๔๙

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วยาศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงอริศรา ผิวรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงดวงนมล ดอนชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๒

เด็กหญิงอภิชญา ขำสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๓

เด็กหญิงอรชุมา สิงหา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะนาง วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๔

เด็กชายไกรวิชญ์ วันทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ เนตรเเสงศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ มุ้ยแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๗

เด็กหญิงจิราพร คุ้นเคย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๘

เด็กหญิงชุติมา นามษร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๕๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ดวงจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงปทมาพร พงษ์พวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๑

เด็กหญิงมลทการณ์ สวัสดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ จุลพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๓

เด็กหญิงศิริรักษ์ ปานขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๔

เด็กชายโกวิทย์ เตจ๊ะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๕

เด็กชายจุลจักดิ

์

งามรุ่ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๖

เด็กชายชัยภัทธ เกตุแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์วงศา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๘

เด็กชายวรวุฒิ งามรุ่ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๖๙

เด็กชายศิรวิทย์ พรหมแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงกวีวรรณ พุฒจ้อย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ แพสา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี พวงทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สีหะวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงภูวรินทร์ เนตรแสงศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๕

เด็กหญิงรัตติยา สุภาพจน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงศรินทิพย์ วันเพ็ญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๗

เด็กชายณัฐพล ทศดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๘

เด็กชายพีรภัทร กุนนะบุตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงกษิษฐา เมืองแปน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๔ / ๑๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงญาณิศา ลืออ้าย

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงปาริฉัตร์ ขวัญแสน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๒

เด็กหญิงมัลลิกา ล้อมวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๓

เด็กชายเจษฎา นารี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายสิทธิชัย สำเพียร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๕

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ตุ้มคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์จีน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงยุพาพร อยู่สุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายณัฐหัสชัย เหมบุรุษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๘๙

เด็กชายโกศัลย์ ตุลัยยานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายธิติพัทธ์ ปองแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๑

เด็กชายดุนนที ดวงตะวัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๒

เด็กชายณภัทร ทองวิก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายบุศกร วะราหะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๔

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

พรมแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๕

นายสุทิน ปญญาพวก
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

โตเอียม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๗

เด็กหญิงจริยา ภูชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ คามพินิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงธีรดา คำพาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงนฤมล สวัสดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ โสดา

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงพันธิสา ผ่องแผ้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ จาดขาว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงลักษณ์นารา ทานิกุชิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงวาชิตตา สิงห์รักษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายภูริช เนตรแสงศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายศุภกิจ อุดมผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงญาณิศา ตันหยงทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงภัทรสุดา สิงห์สถิตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงเยาวเรศ พรมทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๑

เด็กหญิงวริศรา เทพฝน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงวันดี บุญยวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๓

นายธนวันต์ บัวระพา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ สุขเดช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๕ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๕

นายภูริเดช ลือพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๖

นายสุทิน แก้วทองแท้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๗

เด็กชายอมรเทพ ตองติสำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๘

นางสาวจุติพร ทวีสิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๑๙

นางสาวชนิชา ยามา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงวรรณ์วิกา ทองอินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๑

นางสาวสุธิดา ชาเหลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๒

นางสาวอรุณวรรณ คงคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๓

นางสาวญาณิสา พรมพุฒ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๔

เด็กหญิงอภิรดา เชียงเขียว
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๕

นางสาวณัฐรินีย์ ยิมมี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๖

นายพชร บุญมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๗

นายวุฒิเดช อยู่รอย
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๘

นายศรัณย์ พันธุ์หอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๒๙

นางสาวขนิษฐา จันทะพาหะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๐
นางสาวเนตรอัปสร ฉันทวุฒิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๑

นางสาวศรัญญา สอนวงศ์จิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๒

นายภูวนัย สำเพียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๓

นางสาวชมพูนุช แหวนเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๔

นางสาวนภัสสร จันทร์มิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๕

นางสาวอาทิตยา แสงโรชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๖

นางสาวอาริษา คมด้วย
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๗

นายจินตเจตน์ ทวีกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๘

นายเฉลิมพงศ์ คำวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๓๙

นายปรเมษฐ์ ประจำนาค
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๐
นายอินธา จูจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๑

นางสาวชุลีพร จงกลกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๒

นางสาวปานทอง อินธิราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๓

นายเกียรติศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๔

นายเฉลิมเกียรติ อ้วนสะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๕

นายธนากร จันทร์พงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๖

นางสาวทิพวรรณ ศรีบุญเริอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๗
นางสาวพิมพ์รพัฒน์ ศรีผง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๘

นางสาววิจักขณา วันพุธ
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๔๙

นางสาวศศิวิมล คงเปนนิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๖ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๐
นางสาวอรจิรา ขวัญแสน

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๑

นางสาวรุ่งนภา สิบพุทธ
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๒

นางสาวรัชนีกร อุ่นญาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๓

นางสาวอรอุมา โคตุทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๔

นางสาวสุรีย์พร ชันเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๕

นางสาวกุลธิดา ดีเม็ด
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๖

นางสาวทิพย์อักษร ประเคนจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๗

นางสาวศศินา ยมจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๘

เด็กหญิงปยะฉัตร กาดีวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๔๕๙

เด็กหญิงพิชญาภา คงเปนนิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายณัฐภูมิ องอาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๑

เด็กชายอนุชา เห็มมันตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตรีเวิล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่สบาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๔

เด็กชายทิวทัศน์ ปอสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๕

เด็กหญิงไพจิตร บุญเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๖

เด็กหญิงบุณยวีร์ แก้วจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ ผลจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๖๙

เด็กชายธีระพล อินประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายภูชิต กระต่ายจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๑

เด็กหญิงภัทรลภา สีเหลือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๒

เด็กหญิงศิรินทรา พุทธรุณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๓

เด็กชายธนเทพ ชัฏขันธกิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๔

เด็กหญิงพิยดา ทิพย์เคลือบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๕

เด็กหญิงพัฒนพร วังเกษียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

โพธิสอน

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายเจษฎา แก้วแก่นจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๘

เด็กชายทีรทัศน์ สินธุเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โกสุม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายวัชรวิศร์ บุญเรือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๑

เด็กหญิงณัฐพร ศรีทองอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายบูรพาชัย
แหวนสว่างคล้าย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๓

นายกี ปอสิงห์
๐๑/๐๑/๒๔๘๓

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๔

นายบุญจันทร์ จำคำ
๐๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๗ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๕

นางดอกไม้ คำดี
๑๖/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๖

นางหนูทอง มะโนน้อม
๐๙/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๗

นางบุญเพ็ง ตุ้นทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองคต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายราชัน ธรรมรัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายโกวิท โนอิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๑

เด็กหญิงวลิดา ด้วยสาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๒

เด็กหญิงพัชราภา วันเพ็ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๓

เด็กชายอภิชาติ บุญสายยัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๔

เด็กชายธีระพัฒน์ ช้างรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๕

เด็กชายพจน์ โม้แก่น
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๖

เด็กหญิงรุจิรา โนอิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๗

เด็กชายชนินทร์ แทนนรินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๘

เด็กหญิงศิวาภรณ์ ดีเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๔๙๙

เด็กหญิงณัฐชยา เนตรเกต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายภัทรพล พันธ์เข็มทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายสรายุทธ เหลือมเทศ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายสุรชาติ ดีเวช

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงสุภาพร ติสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ แดงวิลัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงไพลิน สุระ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงชญานิศ นาถาบำรุง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๗
นายบรรพต วงษ์อัว

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ แดงวิลัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๐๙
นางสาวจรัฐภรณ์ เทพสงเคราะห์

๐๒/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๐
นางสาวนภัทรชนก วุฒินาคธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๑

นายศิลธรรม ทองไข
๑๓/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายเขมชาติ สงสัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ขวัญทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๔

เด็กหญิงวรัญญา สีขวา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๕

เด็กหญิงวรินยุพา ภาระพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงวรรณิดา นนทรา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ขวัญทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงกนกลดา ทองชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๑๙

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งพูน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๘ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงจตุพร ขยันทำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๑

เด็กหญิงภาวดี แซ่อึง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๒

เด็กหญิงวรรณรดา ชัยราช
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๓

เด็กหญิงสุธิดา ตรงกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๔

นายกมล ดีทับไทย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๕

เด็กหญิงพรพิมล พรหมโคตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๖

นางชุติกาญจน์ จันทรา

๑๖/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดในเรืองศรี  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ยังสามัญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๒๙

เด็กหญิงพิรดา ฐิติตานันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายพงศธร เคยสนิท

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์ศรีหล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายชานนท์ พายไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๓

เด็กชายรณสิทธิ

์

เสียงไพเราะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงชลธิชา ฟาบัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงพัชรพร มีเพียร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงสิริยากร พุทธชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินประดับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ สารสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงโยษิตา หมู่สะแก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงอภิญญา ปดไธสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงฐิตาพร ยังสามัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๒

เด็กหญิงขวัญสุดา แก่นผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๓

เด็กหญิงวรัญญา ทับทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๔

เด็กหญิงนวพร อินธิแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๕

เด็กชายอภิชาติ ทาระขะจัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๖

เด็กหญิงอลิสา สอนผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๗

เด็กชายวทัญู แก้วบุพผา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๘

เด็กชายธีรยุทธ ศรีพุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๔๙

เด็กชายจิราพัฒน์ เกษมุติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายอชิตะ ไชยพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๑

เด็กชายดิเรกรัตน์ บอนไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๒

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เฝาทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๓

เด็กหญิงศรัญญา สุมาลัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองสำราญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕๙ / ๑๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ดานำคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายธีรภัทร ทาอาสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๗

เด็กชายธนพล กลันเชือ

่ ้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๘

เด็กชายศักดิดา

์

อยู่สุขดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายธันวา เขตจัตุรัส

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายคฑาทอง แก้วแสงทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๑

เด็กชายสิทธิชัย เพียรดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขานยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปดไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๔

เด็กหญิงมลิวัลย์ อินเสาร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๕

เด็กหญิงปุณยาพร กลืนสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๖

เด็กชายชลศักดิ

์

ครูลินฟา

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

อุดรเสถียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายณัฐนนท์ วงค์ศรีหล้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๖๙

เด็กชายฐานทัพ แดนคำสาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายภูธเนศ จันทร์แสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๑

เด็กชายชูศักดิ

์

ไชยวรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สำนักโนน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๓

เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ แจ้งอรุณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงนิตยา มีชำนาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๖

เด็กหญิงพวงเพชร อินทร์บำรุง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๗

นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคู
๐๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๘

นางขวัญตา บุญศรี
๒๘/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๗๙

นางสาวธนวรรณ เถือนชำนาญ

่

๓๐/๗/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๐
นางสาวนวินดา มณีแก้ว

๑๗/๓/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๑

นางสาวบัวหลวง ฉิมใจงาม
๒๙/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๒

นางลัดดาวัลย์ ทาระขะจัด
๐๓/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๓

นางวีรนิษฐา บุญอ้อย
๑๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๔

นายสมมาตร น้อยนาค
๐๕/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๕

นางสาวสาคร ใจรักษา
๑๖/๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๖

นายสิทธา ทวนขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๗

นายสุภาพ วาโย
๐๒/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๘

นางสาวสุภาภรณ์ หมอจิต
๒๖/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๘๙

นางสาวเกษร โคตวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๐ / ๑๖๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๐
นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา

๑๕/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๑

เด็กชายศุภสัณฑ์ แสงเปยม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๒

เด็กหญิงบัวชมพู เปยมสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ แปนจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ขวัญมุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงสรัลพร มันคง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๖

เด็กชายยศกร พุ่มผึง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ กลางแจ้ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงภัทราพร ศรีบรรเทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๕๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นิมอ่อน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วริด

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงมโนชา มันคง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายนพีภัทร์ มันคง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงอรชพร คงเพชรศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงกัญจนพร ทศพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงภรณภา ทศพร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ มันคง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ เปยมสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายมานิตย์ จูสถิตย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายอนุสรณ์ ไพรพนม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายอนุสิษฐ์ วัดรอด
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา สกุลณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๓

เด็กหญิงมินธิตา ทองที
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๔

เด็กหญิงณัชชา สัตมหิง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ ยุวรรรณวะนิช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงพุทธนำบุตร ยาสาไชย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงศิรภัสสร เขือนุ่น

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงสุนิษา เจริญสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๑๙

เด็กชายอรรถพล วงศ์จันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงณัฐพร พุ่มไสว

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ พานลอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายศราวุฒิ ยุกติรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มทัศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๔

นางสาวณัฐภัสสร ณ วิเชียร
๑๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖๑ / ๑๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๕

เด็กหญิงบุณยานุช มากเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา การพันธ์ทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๗

เด็กหญิงฐิติพันธ์ จันทขันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๘

เด็กชายชินภัทร พุทธวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายธนพงษ์ ดีนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงระวิวรรณ กุมภาพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๓๑

เด็กหญิงภัทรสุดา ไกรสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๕๖๐/๕๖๓๒

เด็กหญิงญานิศา กองโสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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