ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
ส่งสอบ ๔,๓๑๘ คน ขาดสอบ ๒๗๘ คน คงสอบ ๔,๐๔๐ คน สอบได้ ๒,๔๗๓ คน สอบตก ๑,๕๖๗ คน (๖๑.๒๑%)
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๑ เด็กหญิงนิรชา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๒ เด็กหญิงทัศวรรณยา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๔ เด็กชายธนากร
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๕ เด็กชายธาวิน
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๖ เด็กชายธีรเมธ
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๗ เด็กหญิงเบญญาภา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๘ เด็กหญิงปวริศา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๐๙ เด็กหญิงพรรณิภา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๐ เด็กชายวรเมธ
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๔

เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงดวงนภา
เด็กหญิงธัญญรัตน์

นามสกุล

เอี่ยมสะอาด
กาจันทร์
นกขุนทอง
ชื่นชวน
บุญเรือง
ศรีสอนกาฬ
เลี้ยงมั่น
เกษรทอง
คำสุข
บัวเรือง
สีแก้ว
คำภักดี
มากคำ
รังษีสกรณ์
มาสังข์
ชัยศิริวัฒนกุล
คำสุม
สีหะวงษ์
เจริญสิงห์
ขุนอินทร์
จู้สุข
เจริญจิตร
กฐิน
ขอวางกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคก
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าพล

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าพล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าพล
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าพล
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าพล
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าพล
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าพล
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพล
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพล
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพล

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์กลาง
วัดศรีสญชัย
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโคกสว่างสามัคคี
วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๕ เด็กหญิงพัทราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๕

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศิราณี
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายชรินรัตน์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงธนาภา
เด็กหญิงนิภา
เด็กชายปรเมศ

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๖ เด็กหญิงปุญญพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๑

เด็กหญิงผ่องศิริ
เด็กชายพูลทรัพย์
เด็กชายภูวนัตต์
เด็กชายภูวนัย
เด็กหญิงสุภิชญา

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๒ เด็กชายอนันตพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๔๙

เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายรุ่งนที
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายธณะเทพ
เด็กชายนพณัช

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๐ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๕๙

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายอมรฤทธิ์
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายปกรณ์

นามสกุล
โยธาธรรม
เรืองฤทธิ์
ทรัพย์มี
สหพาณิชย์
นามวิเศษ
เขียนแก้ว
ทองหมู่
แสนพรมมี
ทิศหน่อ
พิมพ์สา
ทีวงษ์
ดวงดี
ปลื้มบุญ
นาควิจิตร
กิ่งบุบผา
กิ่งบุบผา
โพควี
ขมรัมย์
เพ็ชรจรูญ
แก้วเพียร
ดีสัน
ด้วงละม้าย
นาโค
บุญสิน
รักษาศิลป
สายคำตั้ง
คำนาง
รัมกรณ์
สีมาก
นนทชัย
สมพูล
สิงอำพล
แก้วคง
แสงเคน
พรหมบวช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาม่วง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาม่วง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาม่วง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาม่วง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาม่วง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาม่วง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาม่วง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก
วัดโนนปาลวก
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๐ เด็กหญิงวราลี

เด็กหญิงวริยา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๒ เด็กหญิงศุภัชญา
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๓ เด็กหญิงสุภาพร
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๔ เด็กชายเสรี
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๑

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๕

เด็กชายชโนทัย
เด็กหญิงนิรันดร์พร
เด็กชายปรมัตร์
เด็กหญิงเมฑิตา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงกนกมณี
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กหญิงอรไพลิน
เด็กหญิงช่อลดา

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๖ เด็กหญิงกัณติญากร
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๔

เด็กหญิงเกศเกล้า
เด็กชายณโม
เด็กหญิงดวงวิภา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธนัฐนนท์
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศรีวรรณ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอโนทัย
เด็กหญิงอรรณธิยา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายธนากร
เด็กชายนนทวัช
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงปุณยาพร

นามสกุล
เวทวงค์
เวทวงค์
บุญเกิด
ฐานกุมมา
บุญธิมา
เดือนกลาง
ฐานกุมมา
เวียงคำ
กางถิ่น
บุดดีแพง
บุดดา
พลคำแหง
วิลัยศรี
ณ วิเชียร
บุตรดีอยู่
บุญเลิศ
กัลยา
อาภรณ์
เหิงคำแก้ว
คำเกิด
ม่วงม้วน
ปาริยะ
นามสน
คำกลาง
ทวีบุตร
ถีระแก้ว
แก้วประเสริฐ
ลาแสง
เกตุแก้ว
พรมดวง
กัลยา
คำเพลิง
กันเรศ
อิดสันเที๊ยะ
เหิงคำแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังซอง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังซอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังซอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังซอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังซอง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังซอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังซอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังซอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชอนไพร
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชอนไพร
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชอนไพร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชอนไพร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดอาคเนย์
วัดดงมูลเหล็ก
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๕

เด็กชายมนตรี
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กชายวิริยะ
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงมัตสริน
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงเขมิสรา
เด็กชายญาณวิทย์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายสมบัติ

พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๐๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๐๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๐ เด็กหญิงสุมัชฌิมาญ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๒๙

เด็กชายธีรพัชฐฬ
เด็กหญิงนริสรา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงแจ่มจันทร์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงคณิตา
เด็กหญิงนารี
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายพิทักษ์พร
เด็กชายพีรกานต์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายสุวิชา

นามสกุล
สิมมาทอง
ลำมายศ
แสงรัมย์
อ่างคำ
คำจันทร์
กุลวงศ์
พลจารย์
บุดดาวงค์
สุรักวิสัย
อ่อนคำ
เสือแสง
ทัดกุดเรือ
โนนคำ
ภิญโญฤทธิ์
อาจหาญ
ยะใหม่วงษ์
แก้วกลืน
จันเปง
แก้วลุง
กำมา
คำกลิ่ม
แอบื่อ
เขียวทอง
สวาศรี
สิงห์สุข
ศรีโสภา
ถิ่นดี
ทองมา
เทียรม
มีอ้วน
ชาวระนอง
เจริญสาร
พรมนนท์
กลิ่นหอม
น้อยชาคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสักแห้ง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตกใต้
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตกใต้
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโตกใต้

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโตกใต้
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโตกใต้

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโตกใต้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังจาน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังจาน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังจาน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังจาน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังจาน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังจาน
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังจาน

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังจาน
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังจาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังจาน

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังจาน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากนำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดสวนราชวิมลเมธี
วัดแสนสุข
วัดแสนสุข
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๐

เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายเกียรติชัย
เด็กหญิงวรรนิสา
เด็กหญิงอินทิพร
เด็กหญิงกัญจน์วรา

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๐

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๑ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๕๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๔

เด็กชายไกรวินท์
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายฉัตรภวิษย์
เด็กหญิงชมภูนุช
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงธัญญา
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนิสากร
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงพิชญดา
เด็กชายภาพภูมิ
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงฤทัยรัตน์
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอำนาจ
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กชายอัครินทร์
เด็กชายเอกรัตน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงมนัสภร
เด็กหญิงมาริษา

นามสกุล
แฮะประโคน
ขุนหมื่นชำนาญ
สิทธิ
ธฤดีพัฒนวรกุล
กงถัน
สาลีอาจ
หมั่นอุสาห์
ฟกทอง
วงค์สะเสาร์
วงแหวน
จันทะ
บุดดาศรี
มั่นทอง
นุชกำแหง
ใจเปนใหญ่
กิด่วน
ยังคลัง
ชาภูวงษ์
ดีมะลัง
มีคำ
จันลา
เฉลยรัตน์
ใบปกทอง
เดชบุญ
แก้วโยม
บัวเมือง
แควปาสัก
ศรีมูล
กุนสง
สกุลณี
ขวัญมา
น้อยกง
นาคผ่อง
ผ่านสำแดง
กลิ่นหอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสง่า

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสง่า
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสง่า
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโค้ง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโค้ง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโค้ง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะเบาะ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเนินสง่า
วัดเนินสง่า
วัดเนินสง่า
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดโนนสว่างจันทร์
วัดโนนสว่างจันทร์
วัดโนนสว่างจันทร์
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๗

เด็กหญิงมุทิตา
เด็กหญิงสลิตา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายเสกสรรค์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กหญิงนภาภัทร
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงวรณัน
เด็กชายกิตติศักดิ์

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๘

เด็กชายธรรมรัตน์

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๖

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๗๙ เด็กหญิงเบญจมาภา

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๑๙๙

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพชร
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงนิลาวัลย์
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงจริญญา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงนิภาดา
เด็กหญิงปอรยา
เด็กชายภูริน
เด็กหญิงเรณุมาศ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรารักษ์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงศศิวิมล

นามสกุล
นนทบุตร
เจริญยิ่ง
พันธุ์อินทร์
ปริวันโต
ห้วยดอกหอม
ฉะอวยตะคุ
ยังน้อย
วรรณศรี
บุญไทย
เขื่อนสาม
ทองสุกใส
จันขัน
ทองสุกใส
คำแก้ว
สายอุ่นใจ
สารีแปลง
หลักแก้ว
บุสภาค
อ่อนคง
จันเฮ้า
สุขหร่อง
นาคใจ
มีสุข
ยังคง
โปะคงมี
เพียรเกิด
จันทร์ขำ
แก้วบาง
รักผูกพันธ์
กุลลาว
ทองคำ
คนยั่ง
ศรีบุญ
สดใส
สร้อยบับ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเบาะ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะเบาะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเบาะ

๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเบาะ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเบาะ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวนา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวนา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำนำบัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระวิง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านระวิง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดใหม่วังสีมา
วัดใหม่วังสีมา
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๐ เด็กชายสุทธิพงศ์ อ่างหล้า

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง

เด็กหญิงสุมิตา
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๒ เด็กหญิงสุรีพร

๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๑

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๓ เด็กหญิงสุวรรณรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๕

เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายกนก
เด็กชายเตชพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนลินี
เด็กชายประเสริฐ
เด็กหญิงรัญลณี
เด็กหญิงเครือฟา
เด็กชายจาตุรนต์
เด็กชายไชยา
เด็กชายธีรชัย
เด็กหญิงนริศรา

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๖ เด็กหญิงผ่องอำไพร
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๔

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายโภคิน
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กหญิงสุมณฑา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงรัตน์ชฏา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอรวรา
เด็กหญิงกัชชรส
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายภัควัตน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายอภิธาร

สนเมืองปก
กรวยสวัสดิ์
อ่อนศรี
คำเมือง
พูลสวัสดิ์
วิระปง
กันเจียก
แก้วท้วม
ล่าพวง
ปรีแย้ม
คงช่วง
สีโถ
ปลื้มบุญ
สุขราช
แดงจัด
ดวงต้น
ปลื้มใจ
บริคุต
ฤกษ์ใหญ่
สุริยสิงห์
อานกแก้ว
อ่อนไทรแก้ว
โปห้อง
สีวังคำ
เสรีกุล
ทองเสี่ยน
บุญรักษา
แก้วยม
ประดับทอง
วิราช
ขอเอื้อนกลาง
โพธิ์ทอง
บุญสีธิ
บัวระพา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดปาสักเรไร
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน
วัดสามสวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกฤตภาส
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๖ เด็กชายกฤษนพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๗ เด็กหญิงกัญญาภัค
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๘ เด็กหญิงกันตา
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๓๙ เด็กหญิงกานต์อนงค์

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๕๙

เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายกิตติทัศน์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงกุลนารี
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายชิษณุชา
เด็กชายณัฏฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายดนัยวัฒน์
เด็กชายต่อศักดิ์
เด็กชายไตรภพ
เด็กชายทักษิณ
เด็กชายทัศนพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนัชชา

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๐ เด็กหญิงปฐมาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๑

เด็กหญิงปพิชญา

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๒ เด็กหญิงปราณทิพย์

เด็กหญิงปานระพี
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๔ เด็กหญิงปยณี
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๕ เด็กชายพงศกร
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๓

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๗ เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กชายพิพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๙ เด็กชายพีรวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๖๘

นามสกุล
แสนใจ
คงสมพงษ์
พารา
ชัยชนะ
พูนทวีเจริญสุข
บัวกลีบ
ปดทอง
บุญมีมาก
แซ่เถา
อินรอด
ช้างเขียว
ทองวิเศษ
สิงห์ทอง
แซ่เถา
บัวสุวรรณ
โม่งประณีต
ไกรสิงห์
ทองวัน
อินตะนัย
หาหล้า
คีรีรัตน์สกุล
แซ่เถา
ศักดิ์เจริญชัยกุล
เสรีสันติกุล
พาปา
ปญญา
ช้างเขียว
ศรีระชาติ
สวัสดิ์นที
ภูวเกียรติกุล
ช่วยปุน
พลกลาง
จันทร์สุวรรณ
แซ่เถา
โปร่งสันเที๊ยะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๐

เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภานุวัฒน์

สุริยาภณานนท์
พรหมแสง
โสมาสา
รอดทัดทาน
ทองอ่วม
แสนโคตร
จักรคราม
จีริผาบ
ศรีคำวงค์
ล้อมแพน
พยุงวงษ์
สอนราช
จันทร์ดิษ
ศรีทับทิม
เนติวัฒนกุล
คีรีรัตน์สกุล
ศักดิ์เจริญชัยกุล
แซ่หลอ
ผ่องสนาม
เกิดแก้ว
กัญญาประสิทธิ์
แซ่เถา
ปงคานนท์
นันบุญตา
ฤทธิ์ชัยเจริญ
หาญรักษ์
ผิวผ่อง
พัดวัง
แสนแก้ว
ลิมปติโชค
คำจิตร
สมพันธ์
พวงทอง
รอดไพสม
ม่านตา

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๔

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๕ เด็กหญิงภิณญาภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๒

เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายราเชนทร์
เด็กชายราเมศวร์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสืบพงศ์
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอรรถกฤต
เด็กชายกตัญุตา
เด็กชายกนกพัฒน
เด็กชายกมล
เด็กหญิงกมลฤทัย
เด็กชายกรฤต

พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๓ เด็กชายกฤษณพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๒๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๒

เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายกษมา
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกันตพล
เด็กชายกันทรากร
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงเกศินี

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๓ เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๔

เด็กหญิงเขมจิรา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๕

ชื่อ

เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กชายคณิศร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตรินดา
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายชยังกูร
เด็กชายชวกร
เด็กหญิงช่อรฎา
เด็กหญิงญาณิน
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายณราวิธ
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายณัฏฐาพล
เด็กหญิงณัฐณิชา

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๖ เด็กหญิงณัฐธยาน์พร

เด็กหญิงณิชากร
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๘ เด็กหญิงทักษอร
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๙ เด็กชายธนพล
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๒๗

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๐ เด็กหญิงธัญญารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๓๙

เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กชายนันทภพ
เด็กชายพิชชากร
เด็กหญิงพิชญธิฎา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายพิชญะ

นามสกุล
สุขกลำ
วงค์สวัด
ภักดี
แซ่สง
พิลาเกิด
กายสกุลวัฒน์
ศัพท์พันธ์
รินทร์วงศ์
เทพศรี
จันทร์พิลา
กีรติสิทธิกุล
ปญจอาม
เมตตะธำรงค์
แซ่ท่อ
นราศรี
มุยคำ
ปนผา
ศรีชาปรั่ง
พุ่มแย้ม
มั่นเพชร
วิระชัย
อุดอินทร์
ทองหาญ
เถารักตระกูล
พณิชีพ
นกคุ้ม
แซ่สง
แสงมณี
แก้วนิ่ม
มั่นเพชร
ทัดเศษ
ธิกะ
เพ็ญธิสาร
กลิ่นอุบล
สระทองลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๐

เด็กชายพิชยะ
เด็กหญิงพิชาภรณ์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรพัชร
เด็กชายพุฒิกร
เด็กชายพุฒินันท์

ทองสรวง
กมลเสถียร
แสนสะอาด
คำลา
แก่นนาค
อ้อมนอก
เหง้าไม้
บัวทอง
ภาสุรเมธี
ปญญาชนวัฒน์
ฉำเพ็ชร
อินแนน
นามสิมมา
เมฆาพันธุ์
พรมจันทร์
สร้อยสาย
แซ่เถา
ลีปญญากุล
เกลียวเพียร
เบ้าสารี
กิจันทร์
เหมือนโลวงศ์
แซ่ท่อ
โรจน์เจริญชัย
ศักดิ์เจริญชัยกุล
นิลขาว
สุวรรณปทุมกุล
นิติวิทยปรัชญา
ยวงเงิน
เรืองฤทธิ์
อรุณผล
รักภักดี
จันทน์แดง
ศรขำ
วิจิตรพัชร

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๖ เด็กหญิงเพชรไพลิน
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๗ เด็กหญิงแพรวพรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๕๙

เด็กหญิงภคภัทร
เด็กชายภวัต
เด็กหญิงภษวรรณ
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงภัทรวรี
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กชายภีรพงษ์
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายภูริ
เด็กหญิงภูษณิศา
เด็กหญิงยมลภัทร

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๐ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๖

เด็กหญิงรวีโรจน์
เด็กหญิงรินธิชา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงลดาวรรณ
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงลักษิกา

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๗ เด็กหญิงวชิราวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๔

เด็กหญิงวรธิดา
เด็กหญิงวรรณวิศา
เด็กหญิงวรันธร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิภาวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวีรภัทร มีวัฒนะ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๖ เด็กหญิงศดานันท์ เกี้ยวกระโทก
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๗ เด็กหญิงศรีสุดา ปองคำ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๘ เด็กหญิงศศิประภาพร วันยาเดช
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๙ เด็กหญิงศิริรัตน์ พิศคำ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๐ เด็กชายศิวดล
โนรีเวช
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๑ เด็กชายศุภกร
กลีบบัวทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๒ เด็กชายสัณหณัฐ โสภาพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๓ เด็กชายสิงหา
ตะใบ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๔ เด็กหญิงสิริกร
กองเงิน
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๕ เด็กหญิงสุชาดา รักษาบุญ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๖ เด็กหญิงสุณัชชา อวยพรชัยสกุล
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๗ เด็กหญิงสุธีมนต์ แก้วอำ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๘ เด็กหญิงสุภาวดี เพ็ชรแก้ว
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๘๙ เด็กชายเสกสรรค์ พาตา
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๐ เด็กหญิงอธิชนัน หึกขุนทด
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๑ เด็กหญิงอนันดา แก้วบุญเรือง
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๒ เด็กชายอนุชา
ใจตา
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๓ เด็กชายอภิชาติ พ้วยกิ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๔ เด็กหญิงอมรกานต์ ราชอาจ
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๕ เด็กหญิงอัจฉรา บัวแดง
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๖ เด็กหญิงกชกานต์ พานทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๗ เด็กหญิงกนกพร ปญญา
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๘ เด็กหญิงกัญชพร โสดบ้ง
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๙๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชมส่าน
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๐ เด็กหญิงเกสรา ปานทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๑ เด็กชายจาตุรันต์ ตุ้มพิมาย
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๒ เด็กหญิงจารุพิชญา รอดพันดุง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๓ เด็กหญิงจารุวรรณ วงษ์แหวน
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๔ เด็กหญิงจารุวรรณ อ่องยิ่ง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๕ เด็กชายชนาธิป แก้วเจริญภัณฑ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๖ เด็กหญิงชุติมา
ทองทา
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๗ เด็กชายชุมพล
แก้วมณี
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๘ เด็กชายณฐกร
สาลีศรี
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๐๙ เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพันธ์เมือง
พช ๓๕๑๖๒/๐๓๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผดุงวิทย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กชายดนัย
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายเทวนาถ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธิติสุดา
เด็กชายธีรพล
เด็กชายธีรพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนครินทร์

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๗

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๘ เด็กชายนนทิวรรธน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๕

เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปยธิดาพร
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายพงศ์ศิริ

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๖ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

เด็กชายพงษ์ศกร
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๘ เด็กหญิงพนิตนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๙ เด็กหญิงพรปวีณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๐ เด็กชายพรพิพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๓๗

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กชายพัทธดนย์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๓ เด็กหญิงพิชชาพร
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๔ เด็กหญิงพิชญาภา
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๒

นามสกุล
พันธ์ช้าง
บาขาว
โขโลจวง
ฉัตรมาลารัตน์
บรรดิษวงศ์
เหมลา
ขำบัณฑิตย์
คล้ายพงษ์
จันทรเสนา
สีหะนาม
อินทร์ปาน
มัตหลา
อาจฤาษี
คูณโห
อ้นสี
เถื่อนสุข
กองแก้ว
อุประ
ส้านมา
แดนนอก
ศรีสด
แต้มเต็ม
พั้วปอง
เพชรกันหา
ปานอ่อน
ศรีชมชื่น
ล้อมแพน
จวบกระโทก
คำคูณ
วงศรีรัก
เสนาะจำนงค์
ดอนผา
เหล็กกุล
กลมนา
บูรณทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๕

เด็กหญิงพิรัญญา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพุฒินันท์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงเพชรนารี
เด็กหญิงแพรวิภา
เด็กชายภัทรดร
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายภูพิพัฒน์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กหญิงมณีรัตนา
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงรสรินทร์
เด็กหญิงรุ้งนภา
เด็กชายฤทธีโรจน์
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงวรรณิกา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวศิน
เด็กหญิงวัชรีญา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กหญิงสาลินี
เด็กชายสิริภาส
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายสุรยุทธ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กชายอภิชาติ

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๕๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๗๙

นามสกุล
พลาหาญ
ชัยเชิด
จันคำ
นวสถาพร
อินทรประเสริฐ
เปลยพลอย
พุ่มไพจิตร
ธนยานีรนาท
ดอกพิกุล
มันทะนะ
หลีพันธุ์
สุนทโร
แสนพันธ์
เตวะสุ
นวลเกตุ
ซินสีหา
พาภักดี
อินทร์ศรี
เภตรา
อินทร์พินิจ
จันทร์มี
ดีพา
ศรีับุญเรือง
เกษกัน
หวายสันเทียะ
เสมาทอง
จันทร์ศรี
จันทร์ต้น
ผิวผ่อง
ทองตัน
จันทร์อิน
ทองคำดี
ฉำพงษ์
เพียรสอน
ศิลารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอภิมงคล บุญเทียน
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๑ เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุข
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๒ เด็กชายอิมมานูเอล เผ่าต๊ะใจ
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๓ เด็กชายเอเชีย
พรมสี
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๔ เด็กหญิงกชนันท์ โพธิคำ
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๕ เด็กหญิงกชพร
เด็ชโค้น
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๖ เด็กหญิงกนกวรรณ ซอนจำปา
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๗ เด็กหญิงกรจิฎาพันธุ์ กาทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิตย์ประเสริฐ
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ พั้วพวง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๐ เด็กหญิงกันต์กมล แก้วเพิ่ม
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๑ เด็กหญิงกันยาฤทธิ์ มีอ้วน
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๒ เด็กหญิงกัลยาพร ปญญาฟู
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๓ เด็กชายกิตติทัศน์ หงษ์ทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๔ เด็กชายกิตติพัทธ์ ดวงจินดา
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๕ เด็กชายกิตติพิชญ์ เสมาทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๖ เด็กชายชยพล
จันคง
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๗ เด็กหญิงชลลดา คงเสถียร
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๘ เด็กชายณัฏฐากร จันทร์ฤทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๙๙ เด็กชายภูมิรพี
ซี่โฮ่
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๐ เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนโสม
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๑ เด็กหญิงมายญาดา ศรีจันทวงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๒ เด็กหญิงมุกดารัศมิ์ พามา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๓ เด็กหญิงรพีพรรณ ด้วงนุช
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๔ เด็กหญิงรมิตา
สัตย์ฌุชนม์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๕ เด็กหญิงรวิสรา ชาอุ่น
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๖ เด็กชายรัชนาถ สุดจำลอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๗ เด็กหญิงรัญชิดารัตน์ ทะวงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๘ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงอ่วม
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๐๙ เด็กหญิงลักขณา นาสุริวงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๐ เด็กชายวงศกร
โทเรธรรม
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๑ เด็กชายวงศธร
ทองมาก
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๒ เด็กหญิงวรกานต์ ผึ้งทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๓ เด็กชายวรรธนะ วัฒนรังสฤษฏ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๔ เด็กชายวริศ
บุญเหมือน
พช ๓๕๑๖๒/๐๔๘๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๕

เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงวันสว่าง
เด็กหญิงวิภาวลี
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงศิริยากร
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงสรณ์สิริ
เด็กชายสุธิพงษ์

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๖ เด็กหญิงสุปรีญาภา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๔๙

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอติรุจ
เด็กชายอนุภาพ
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กหญิงอรอินทุ์
เด็กชายอะนุรุท
เด็กชายคนธ์พงษ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงวนิษา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายสถาพร
เด็กชายกตชกร
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายไกรวิทย์
เด็กชายธันยา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณรงศักดิ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงสติมา

นามสกุล
คลองวงษ์
อุประ
อาจเอก
ศรีสุวรรณ์
อินทร์เมือง
เจตนจิตร์
หน่อแก้ว
ไชยทองศรี
ผุยมา
แรมลี
ฤทธิ์รอด
กองแพง
สั่งสอน
ผุยมา
จันทะ
ศิริรักษ์
ดำมินเสก
สุขสำราญ
พูนคำ
เหง้าสังข์
ฟกไทย
ดวงงาม
มาลา
พักใส
สายัญต์
ก้อนเอีย
แก้วชาย
มาวงศ์
นันทะจักร
ล้อมแพน
พันมาก
สิทธิแก้ว
ยอดคำ
พิลา
แก้วประสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสรศักดิ์ ช้างลา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๑ เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์เตื่อย
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๒ เด็กหญิงกนิษฐา เที่ยวทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญศรีพร้า
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๔ เด็กหญิงจิรัชยา มาอาจ
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๕ เด็กหญิงช่อผกา แก้วสาร
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๖ เด็กหญิงณัฐกมล ด้วงนุช
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๗ เด็กหญิงวรัญญา กำมาทอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๘ เด็กหญิงสุพัตรา ไพรวัน
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๙ เด็กหญิงอนัญญา ตาหยอง
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๐ เด็กชายอาลัน
แก้วประสงค์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๑ เด็กหญิงกนกนาฎ จันสา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๒ เด็กชายธีรภัทร ปองท้าว
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๓ เด็กชายปฏิภาน ผิวผ่อง
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๔ เด็กชายปฏิวัติ
จันพิลา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๕ เด็กหญิงปาริตา พิมตัน
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๖ เด็กหญิงรุ่งนภา บรรเทา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๗ เด็กหญิงชลดา
ชายเรือน
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๘ เด็กหญิงณัฐชาพร นนทับพา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๖๙ เด็กชายพัชรพล พิมล
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๐ เด็กชายภานุพงษ์ แสงอยู่
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร พินเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๒ เด็กหญิงมุกริน
พิมพ์ดี
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๓ เด็กหญิงอังศิณา ไตรภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๔ เด็กหญิงจันทราทิพย์ เรืองศิริ
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๕ เด็กหญิงพิณทิพย์ ลักษณ์ใหญ่
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๖ เด็กชายศรสวรรค์ สกุลรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๗ เด็กหญิงศศิประภา กำมา
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๘ เด็กชายศิวัช
เอี่ยมพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๗๙ เด็กหญิงอภิชญา มาชัน
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๐ เด็กชายจิรเดช
สาขามุละ
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๑ เด็กชายจิรพงศ์ แก้วประสงค์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๒ เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสิงห์
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๓ เด็กชายชยานันท์ ฆารถวิล
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๔ เด็กหญิงชิดชนก กำไรสิน
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแกเครือ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังร่อง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังร่อง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังร่อง
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังร่อง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังร่อง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังร่อง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาบง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังมล

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังมล
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังมล
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังมล
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังมล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดโฆษา
วัดศรีสองคร
วัดศรีสองคร
วัดศรีสองคร
วัดศรีสองคร
วัดศรีสองคร
วัดศรีสองคร
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๕๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงฐิติฆัมพร ยงบุตร
เด็กหญิงณัฐธิดาพร โตทับ
เด็กหญิงนฤมล กงคูคำ
เด็กหญิงปาณิตา ศิลาคำ
เด็กชายรัชชานนท์ มาชัน
เด็กหญิงละอองดาว กองเงิน
เด็กชายศรายุธ พรมพิมพา
เด็กชายศุภกร แข็งขัน
เด็กหญิงสุชาดา โสพรม
เด็กหญิงอรณี
ด้วงทอง
เด็กหญิงอารยา ปองท้าว
เด็กชายจิตรินทร์ แก้วโยน
เด็กชายณัฐพล โขโลจวง
เด็กหญิงปริศยา กลับจันทร์
เด็กหญิงปฐมาวดี ลาแสง
เด็กชายพัฒพงค์ ไตรเลิศ
เด็กหญิงสุกัญญา กองสง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุทธนุ่น
เด็กชายธนภูมิ ศรีแก้ว
เด็กชายรัตนภูมิ สุลาคำ
เด็กชายวีระวัตร ครุฑตัน
เด็กชายสมคิด ศิลาคำ
เด็กชายสิงห์หา บอมโคตร
เด็กหญิงอุ้มบุญ อ่อนสี
เด็กหญิงจารวี
ปยะเลิศ
เด็กชายจิราศัก สุดอก
เด็กหญิงชมพูนุท แสนใจ
เด็กหญิงณัฐณิชา หาพุทธา
เด็กชายประธาน ภักดีสุจริต
เด็กหญิงปยากร รุณทอง
เด็กชายพงศธร รังษา
เด็กชายพลธัช ส้านมา
เด็กหญิงวรกาจณ์ จันโท
เด็กชายวุฒิพงษ์ โสภาวนัส
เด็กชายเอกพล พิมสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังมล

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงทิพย์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงทิพย์

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงทิพย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดขามเรียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๐

เด็กชายชญานนท์
เด็กชายปภังกร
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงสุริษา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายกิตติคูณ

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๖

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๗ เด็กหญิงจันทกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กหญิงแพรวนภา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายชลธาร
เด็กชายนพวรรณ

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๔

เด็กชายวิชัย
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กหญิงนีรชา
เด็กหญิงพลอยสวย
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงอุมาภรณ์
เด็กชายกมลพชร
เด็กชายพีรพัฒน์

นามสกุล
พ่ายผา
นวนเมือง
รินวงษ์
เข็มทอง
ทองนอก
ไชยพิมพ์
เพชรมล
นามวงศ์
สังเถิน
สุขมา
บัวทอง
คำวิเศษ
ชินเกตุ
แสงแก้ว
พุทธารัตน์
มีสุข
นันตา
ตุดตะเวช
คำแพง
กันแต่ง
แก้วอุสา
ผิวจันทร์
นาเอก
วีระขันคำ
กำเงิน
อาบวารี
วิลาสุข
ตรีเดช
กะสี
แก่นนาค
เลื่อยลอย
ยิ่งยง
สังเกิน
บุญพรม
ขวัญพลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักหลง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสักหลง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องดู่
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่องดู่
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าขาม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าขาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าขาม

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลานบ่า
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลานบ่า
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจางวาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจางวาง

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจางวาง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจางวาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสีฟน
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสีฟน

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสีฟน
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสีฟน
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสีฟน
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสีฟน
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนครเดิด

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนครเดิด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขามเรียง
วัดขามเรียง
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๕

เด็กชายทัชนัย
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กชายกิตติทัศน์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปนเพชร

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๕๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๗

เด็กชายรัฐศาสตร์

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๘ เด็กชายอานนท์ศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๖๙ เด็กหญิงพิชญ์กาญจน์

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายทิณวงค์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงพัชรจิรา
เด็กหญิงสุพิชญา

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๖ เด็กหญิงอาภาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายวชิรพงศ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายกฤติกร

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๘๙

เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กชายนฤสรณ์
เด็กชายปภังกร
เด็กชายสมพร

นามสกุล
อะภัย
ลีลา
พรมท่อน
สุขะดี
นามวิจิตร
ขาวลอยฟา
ปนนา
ต๊ะวงค์
กันโถ
เมินดี
เชื่องแสง
จันดา
รักเสนาะ
ตรีนาย
พรมนิล
มาลา
ลาทอง
ขุนเทพ
แจ้งธรรม
เหง้าฝอย
โพธิ์ศรีเมือง
เมืองคำ
ขันทอง
ลุนอินทร์
บุญไทย
บุญนำ
ออดดี
ปลื้มบุญ
เบ้าทอง
ประจำเมือง
จันจิตร
ทานทอด
เบ้าชาลี
นิลคง
ธรรมสมบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่นางาม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่นางาม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโก
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไขว่

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดลัฏฐิวนาราม
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๐

เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอรวรินทร์
เด็กหญิงกัสกร
เด็กหญิงธันยชนก
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจีรวรรณ
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กชายอภินัทธ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงเอมฤดี
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงทิพยา
เด็กชายไพรัตน์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงฐิดายุ

พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๖๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๖

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๗ เด็กหญิงณทัยชนกก์

เด็กหญิงนภาวดี
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๙ เด็กชายปฏิภาณ
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๑๘

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

เด็กชายวุฒิชัย
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๒ เด็กหญิงศศิณา
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๓ เด็กหญิงศิรินทรา
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๔ เด็กหญิงสุภาพร
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๑

นามสกุล
มาตา
นินหว่าง
เตชะโคบุตร
คงหุ่น
น้อยนันท์
อินทร์พรม
ศรีบุญจันทร์
ทองแจ้ง
จันเพชร
มาถึง
นกเขา
ด้วยสาร
เหลืองสารี
ช่างทำ
สิงปอง
ช่างทำ
แก้วเหลือ
ธงอาษา
สิงปอง
สุริยะ
ดีเกิด
ด้วงคำ
บุดดา
สีไสย
ยอดคำ
สีบุตรตา
ทิตพุทธ
พรมมี
กมลรัตน์
มีสิงห์
เรณู
ด้วงคำ
ใจน้อย
ใจน้อย
ขุนเทพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไขว่
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนทอง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอภิชาติ
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๖ เด็กชายโชคชัย
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๗ เด็กหญิงสุธีรา
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๘ เด็กชายอาณันตพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๔

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนฤพัฒน์
เด็กหญิงบุญพร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงนาริษา
เด็กชายนิธิพัฒน์
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กหญิงมณฑิตา

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๕ เด็กหญิงศิตราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๕๙

เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชาติกล้า
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายวีรพล
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสิทธิพงค์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอรอนงค์

นามสกุล
สีสด
สนธิสมพันธ์ุ
ขำขัน
ไคร้ทอง
เทประโคน
วรรณา
จันมา
ทัดศรี
กันเดิน
กิ่งแก้ว
ด้วงลา
งามขำแปน
ปองที
หมวกชา
ศรีสุวัน
แก้วบัว
พระโพธิ์
ปองท้าว
ลู่ทอง
ทองเพชร
สังข์ทอง
มาทา
วงศ์คำ
สนเข็ม
คำศรี
พันอะ
รุ่งสัมฤทธิ์
รังโคตร
ไพรทอง
ธงอาสา
พรหมทอง
เกษามูล
ยอดมา
เสาดี
มามี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสก
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสก
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสก
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสก
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสก
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสก
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสก
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มเลา

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มเลา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสำราญ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอริสา อุ่นจันที
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๑ เด็กชายอัษฎายุธ เกตุพิบูลย์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๒ เด็กหญิงจิระนันท์ บำรุง
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๓ เด็กหญิงกฤติยากรณ์ หาญเวช
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๔ เด็กหญิงชนิดา
วะชุม
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๕ เด็กชายอิทธิพล กล้าหาญ
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๖ เด็กหญิงกชนิภา ปล้องแก้ว
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๗ เด็กหญิงเขมจิรา ตากวด
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๘ เด็กชายชนกันต์ ยงคำ
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๙ เด็กหญิงณัฐธิดา พานผง
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๐ เด็กหญิงประภาศิณี พรมมาจีน
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๑ เด็กหญิงมัญฑิตา คำหงษ์สา
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๒ เด็กหญิงสุนิษา
ภูสามารถ
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๓ เด็กหญิงอรวรรณ คันภูเขียว
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๔ เด็กหญิงนิญาณี ขวัญกุล
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๕ เด็กหญิงกนกพร พรมน้อย
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๖ เด็กหญิงกาญดาลักษณ์ บุญกุ
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๗ เด็กหญิงคุลิกา
ตื่นเต้นดี
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๘ เด็กชายจันทการ ปล้องผัด
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๗๙ เด็กชายชัชวาล
คอนสาร
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๐ เด็กหญิงฐิติรัตน์ วงษาเนาว์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๑ เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ สีชิน
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๒ เด็กหญิงณพัชชา บัวลา
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๓ เด็กหญิงณัฐชณิฎา ประภาศรี
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๔ เด็กชายธณายุทธ สารี
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เตาวาน
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๖ เด็กหญิงปภัชพร ศรจันทร์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๗ เด็กหญิงประภาพร แซ่สัว
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน สีหนู
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๘๙ เด็กชายพีรวิชญ์ อุปชัย
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๐ เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีสม
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๑ เด็กชายยศนันท์ ตรีถัน
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๒ เด็กชายรัชภูมิ
ขุนขัน
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๓ เด็กชายรัฐศาสตร์ นาคพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๔ เด็กหญิงรัตติกาล ศิริรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาย
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝาย

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดศรีษะเกตุ
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดสันติวิหาร
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๕

เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กหญิงวรากาล
เด็กชายวีรพล
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอรุณี
เด็กหญิงกชรัตน์

พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๗๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๑

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๒ เด็กหญิงกนกพรรณ

เด็กหญิงกนกรดา
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๔ เด็กชายกฤษฎา
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๓

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๕ เด็กหญิงกันยาลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๖ เด็กหญิงกานต์พิชชา
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๒

เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กหญิงเขมมิตา
เด็กหญิงจามจุรี
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐตะวัน
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายต้นข้าว
เด็กหญิงทาริกา
เด็กหญิงธนนันท์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธนัญชัย

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๓ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๔

เด็กหญิงธัญพิชชา

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๕ เด็กหญิงธันยาภรณ์

เด็กหญิงธิรกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๗ เด็กชายธีธัช
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๘ เด็กชายธีรภัทร์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๙ เด็กชายนพพล
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๒๖

นามสกุล
เขียวจันทร์แสง
ตันอินทร์
โสภาเถร
สีเลื่อม
ดะนัย
จูแสน
ทับทัน
พุทธเสน
บุญสิน
กุนเสน
หันธนู
ศรีสุนทร
ภู่ทองดี
ทองแจ่ม
ทีแสงแดง
กันยาประสิทธิ์
สิงห์ภา
เดียระดาษ
แก้วจุฬา
ราชอาจ
คำบุ่ง
หลิมประเสริฐ
สุวรรณศรี
สุขโกกี
วันแจ้ง
ชาลส์กาชานี
สุดเขต
กระป
เมืองพรม
ทบด้าน
อินปญญา
กิทำ
เสือทองหลาง
กระทู้
ทองแว่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำก้อ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำก้อ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดเนินสว่างทางหลวง
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๐

เด็กชายนภพรัตน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงนิชาดา
เด็กหญิงนิภาภัทร
เด็กหญิงนิรากร
เด็กหญิงบุณยากร

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๖

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๗ เด็กหญิงเบญญาพร

เด็กชายปฏิพัทธ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๙ เด็กชายปฏิภาณ
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๐ เด็กชายปณิธาน
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๑ เด็กหญิงปพิชญา
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๓๘

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๒ เด็กหญิงประถมาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๓

เด็กหญิงประภาศิริ

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๔ เด็กหญิงปราชญาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๕ เด็กหญิงปราณขวัญ
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๕๙

เด็กชายปญญา
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายปาณัสม์
เด็กหญิงปยณัฐ
เด็กหญิงปุณยภา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์กร
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กหญิงพิชญาภา

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๐ เด็กหญิงพิทยาภรณ์

เด็กหญิงพิมพ์นิภา
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๒ เด็กหญิงพิรญาณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๓ เด็กหญิงพิรญาณ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๔ เด็กชายพีรณัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๑

นามสกุล
โสดาศรี
อินสกุล
โพธิ์ปลัด
แสงนวล
มุ่งเพียร
เหลือน้อย
วินารักษ์วงศ์
แก้วเบี่ยง
ศรีนรจันทร์
บุญอยู่
ดีปาละ
คำบัง
ท้องฟา
หลานวงศ์
วังคีรี
ยืนชีวิต
ขัดอิน
ราชชมภู
ปานพรหม
คำพันธ์
สายสิงทอง
วังคีรี
วันคง
ตันตุลา
กองมูล
กุลสุวรรณ
คำตุ้ม
กงเขียน
วงศ์วิระชัย
วงศ์วิระชัย
วันชัย
ใจแสง
จันทรเสนา
อาตวงษ์
กองเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๕

เด็กหญิงพีรยา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภัทรินทร์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงภาวิกา
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูมิรพี
เด็กหญิงภูวษา
เด็กชายโภคิน
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายมินธากร
เด็กหญิงมุศิตา
เด็กหญิงยลรดา
เด็กหญิงรดา
เด็กหญิงรพีกันต์
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กชายรัตนโชติ
เด็กหญิงรินลดี
เด็กหญิงฤดีการต์
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงวิรากร
เด็กชายศตายุ
เด็กหญิงสลิลรัตน์
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายสุขสันต์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุพิชญา

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๘๙๙

นามสกุล
พรหมรักษา
ขะมานาม
โพธิ์ทอง
ทองเที๊ยะ
คำยง
ยอดประสิทธิ์
สายบุญตั้ง
ภูมิเลิศ
หทัยหมาย
วันคง
ภูแม่นำ
ภักดีสอน
รัตนะ
สายคำติ่ง
ศิริเจริญสุข
ใจแก้ว
จันทรา
ทองบุญตา
กันยาประสิทธิ์
ใจมายอด
สุ่มประเสริฐ
อาสานอก
นวลเปรม
ทองเอก
แก้วยม
นาดี
เรือนทอง
แพงขะ
แก้วริ้ว
จิมไธสง
คำกุ้ง
นันเขียว
คงคุ้ม
แก้วใหญ่
ตุลสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๐ เด็กหญิงสุภัชญา กัลยาประสิทธิ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

เด็กหญิงอณัญญา ยอยบุปผา
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๒ เด็กหญิงอัญมณี หลวงขัน
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร ขึมสันเที๊ยะ
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๔ เด็กชายภัทรพล ทองเพชร
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๕ เด็กชายรัฐภูมิ
กงยัง
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๖ เด็กหญิงจิตรกัญญา ยอดพายุ
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๗ เด็กหญิงเชิณณิชา ทองแดง
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๘ เด็กหญิงญาณวรรณ สายแก้วเกิด
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๙ เด็กหญิงณัฐพร ท่อนแก้ว
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๐ เด็กชายนรากร
บัวแย้ม
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๑ เด็กหญิงเพลินไพลิน นารีแว่น
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๒ เด็กหญิงวันวิสา ศรจันทร์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๓ เด็กหญิงนฤภร
แพทย์ไชโย
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๔ เด็กหญิงสโรชา กันยาประสิทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๕ เด็กหญิงกวินตา แก้วย้อย
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๖ เด็กหญิงตรีทิพย์ รักมะณี
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๗ เด็กชายรัตนากร ลาคำ
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๘ เด็กชายวีรยุทธ
ขยิ่ม
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๑๙ เด็กชายสิรวิชญ์ ฉิมมุลี
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๐ เด็กหญิงธนกรณ์ ขยิ่ม
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๑ เด็กหญิงนริศา
ภักดีสาร
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๒ เด็กชายวชิระ
เงินบำรุง
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๓ เด็กชายวัชรากร ทองมาตร
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๔ เด็กชายชวาทิน กองเส็ง
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองแจ่ม
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๖ เด็กหญิงศิวาภรณ์ ก้อนเทียน
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๗ เด็กหญิงสิริโสภา นวนน้อม
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๘ เด็กหญิงสุชาดา มัสสุ
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๒๙ เด็กหญิงอินทร์ธุอร ขวัญพุก
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๐ เด็กชายกิตติศักดิ์ ขันทรัพย์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๑ เด็กชายณัฐภรณ์ ปนนา
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๒ เด็กหญิงนารีรัตน์ กันหาพิมพ์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๓ เด็กชายพิพากษ์ ทองใส
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๔ เด็กหญิงมัลธิกา ฆ้องลา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๐๑

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังบาล
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังบาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังบาล
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังบาล
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังบาล
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังบาล
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังบาล
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังบาล

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังบาล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังบาล

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก่งโตน
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งโตน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเวิน

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเวิน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเวิน
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเวิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดศรีฐาน
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย
วัดทุ่งธงไชย

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๕

ชื่อ
เด็กหญิงกชมน

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๓

เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงภัทรวดี

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กชายกันตวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๖ เด็กชายจีระวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๗ เด็กหญิงชลธิชา
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๕๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๒

เด็กชายโชคไชย
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายทองดี
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงนัฐฐิชา
เด็กชายนิติกร
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กชายพชรพัชร์
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายภัสกรณ์
เด็กชายภาณุวิชญ์

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๓ เด็กหญิงมณฑกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๖๙

เด็กชายรัตนวัตร
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศินา

นามสกุล
โสภักดี
ขาวสะอาด
คำอัด
มังคะละ
เสน่หา
เลียงกาทิพย์
หลาบโพธิ์
ขนขำ
หัดที
ขันทอง
โสภี
ขวัญอยู่
แสงสว่าง
สุริยะ
กงเดิน
สายสิงเทศ
วงษ์โฉม
ขวัญแน่น
เทพทองดี
หาพุทธา
แก้วอัด
มีคุณ
บุญจันทร์
ปลาดตา
กอนมนต์
แก้วทอง
มะโน
บุญสายยัง
ชัยบุญ
สีสมุทร
กระทู้
แก้วเจิม
ชำนาญ
ศรีธาดา
ดอกรักกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบูรณวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบูรณวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบูรณวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบูรณวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบูรณวิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบูรณวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบูรณวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบูรณวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบูรณวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบูรณวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๐

เด็กชายศุภวรรธน์
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายอภิสร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายเอกอมร
เด็กหญิงกรวิภา
เด็กชายกฤตยชน์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายคณิศร
เด็กชายจิตรทิวัส
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายจิรัฏฐ์
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายเดโชพล
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงทิวากานต์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนัณภัช

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๕

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๖ เด็กหญิงนันทกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๗

เด็กหญิงนันทิชา

พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๘ เด็กหญิงนิติวรกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๐๙๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๔

เด็กหญิงปทุมทิพย์
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายพัชรากร
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงพิมพ์สจี
เด็กชายภูรินทร์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เทพโพธา
เหง้าพันธ์
เม่นเผือก
เจริญผล
แทนพรมมา
กิทำ
ชานุวัตร
สุมาลย์กันต์
ดรุณพันธ์
วัชระสวัสดิ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

อ่อนลาน
กันทา
ตรีสอน
แสงราช
หอมจันทร์
คำรุ่น
บุญจันทร์เชย
บุญยืน
สวัสดิ์มูล
แก้วมาคูณ
ประสาทเขตร์การ
สุวรรณศรี
บุญแท่ง
อินสกุล
ศรีทร
โตจั่น
แก้วยม
สายบุญคง
เหลาทอง
พลตื้อ
กล้าทางถูก
สายบุญเจียม
แก้วเทียม
สีสังข์
แก้วใหญ่

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๕

ชื่อ
เด็กหญิงวรธิดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๖ เด็กหญิงวรรณมาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๔

เด็กหญิงวิวิศนา
เด็กหญิงศรุตยา
เด็กชายศุภลักษณ์
เด็กหญิงสุณิษศา
เด็กชายอณุวัฒน์
เด็กหญิงขวัญหทัย
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธิติยา
เด็กหญิงชนันญา
เด็กชายณัฐกฤษ
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงวินัชญา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายณกร
เด็กหญิงนภิสา
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กชายวิทยา

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๓๙

เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายภาณุพันธุ์
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงสุริษา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายบวรกวินท์
เด็กชายภราดล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงกฤตาณัฐ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงญาณิศา

นามสกุล
ทองแดง
จันทานวน
ขวัญหอม
ศรีสะอาด
ศรีจริยา
ทองคำศรี
แก้วยศ
ดีอุดม
พงษ์สระพัง
สุดแสน
เมฆคุ้ม
กันยาประสิทธิ์
คำอ่าง
บุญเมือง
แก้วยม
ประเสริฐ
สุดแสน
สีดา
แก้วขิด
แสงแก้ว
ศรีริโม้
กันงา
กุนสง
พะวงค์
อาซาด
สีสังข์
คำพล
ปาละ
จันริสิ
ธิวรรณดี
ประมวลการ
การกิ่งไพร
เรทา
กองน้อย
กองเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาซำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาซำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาซำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซำ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาซำ

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซำ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาซำ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดสระเกศ
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดหินแก้ว
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๐

เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายภัทรศักดิ์
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กหญิงจีราพร
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอัสรี
เด็กหญิงมนัสณันท์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายกฤติน
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกุลธิญา
เด็กชายคุณานนต์
เด็กชายจิระภาส
เด็กชายณัฐวัฒน์

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๕๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๐ เด็กชายธันวนรินทร์

เด็กชายธีรเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๒ เด็กหญิงนิชนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๑

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๓ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๔

เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงรุ่งรัตน์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสุรยุทธ์
เด็กหญิงไอริสา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธนรัตน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กชายสราวุธ

นามสกุล
ไตรทิพย์
จันแปลก
ปนอำไพ
บุญเรือง
กุลกรอม
ศรีธรรมมา
สุวรรณโกสินธ์ุ
ก้านขุนทด
แดวามาลัย
นมพุก
อินทร์บำรุง
พรมพินิจ
บุญเกิด
คุ้มแดง
เสิกภูเขียว
ชัยมงคล
จีพิมาย
แย้มกุล
จูมจันทร์
ทองหาญ
ฤทธิ์ถาวร
คำนัล
เชียงทอง
ปริมาณ
จอมยิ้ม
ทองนาค
พลรักษา
หัสโต
สุผาสอน
สามี
แบขุนทด
พรมสอน
พิมพ์โคกแฝก
สีดาคำ
ศรีวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ

วัดศรีมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วัดศรีมงคล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วัดศรีมงคล
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วัดศรีมงคล
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาดกลอย
วัดหินแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาดกลอย
วัดหินแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
วัดประชานิมิต
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
วัดประชานิมิต
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโรง
วัดวิเชียรบำรุง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
วัดโพทะเล
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ วัดโพทะเล
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ วัดโพทะเล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วัดหนองคล้า
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วัดหนองคล้า
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุขาม
วัดหนองกระทุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
วัดรวมทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
วัดรวมทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
วัดรวมทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
วัดรวมทรัพย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
วัดรวมทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
วัดรวมทรัพย์
สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๕ เด็กหญิงกัลยารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๐๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๖

เด็กหญิงชัชชญา
เด็กชายธนเทพ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายชยากร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชรพงษ์
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายสรณคม
เด็กหญิงสุมลฑา
เด็กหญิงอรปญา
เด็กชายอชิรวัตติ์
เด็กหญิงอุสิชา
เด็กหญิงจารุหทัย
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงปูริดา
เด็กหญิงพิมพ์นารา
เด็กชายอานันทชัย
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงภัณทิรา
เด็กชายรพีภัทร์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายมังกร
เด็กหญิงสุพัตรา

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๗ เด็กหญิงอุณากรรณ

เด็กชายกรณ์ดนัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๙ เด็กหญิงขวัญจิรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๐๘

นามสกุล
เกิดไชย
ราศรี
แสงแพงดี
กลิ่นสวัสดิ์
แจ่มทองดี
เชื้อรอด
ปนภู่
บุญนำ
กุลบุญ
ผลสุข
ใสวรรณ์
พลเรือง
ทรัพยะเกษตริน
เกิดศรีเหล็ก
เกษาอาด
กีเกียง
แผงเวช
จันสีดา
ทับทิมหิน
สุขเจริญ
ท้าวสุวรรณ์
มังคละคีรี
เลือดทหาร
สายสุจริต
ทัดสุวรรณ
สุโพธิ
ตองอ่อน
อุดมภ์
น้อยกุล
จันทรคุต
เพื่อนสงคราม
พัดพ่วง
นามวิจิตร
มีโคทะ
พรมมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเสนาสน์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระที่น่ัง
วัดเสนาสน์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) วัดสว่างคงคา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) วัดสว่างคงคา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
วัดสว่างคงคา
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
วัดสว่างคงคา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
วัดสว่างคงคา
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
วัดสว่างคงคา
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
วัดสว่างคงคา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเขียว
วัดสว่างคงคา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเขียว
วัดสว่างคงคา
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเขียว
วัดสว่างคงคา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
วัดสว่างคงคา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง
วัดสว่างคงคา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง
วัดสว่างคงคา
สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๐

เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิรัศยา
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพชรพงศ์
เด็กหญิงเกวริน
เด็กชายนพวรรษ
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายโปรดปาน
เด็กชายพงศธร

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๐ เด็กหญิงแพรวพราว

เด็กชายวงศกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๒ เด็กชายวรเมฆ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๔ เด็กหญิงสุธิตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๕ เด็กหญิงอรสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๖ เด็กชายอิทธิบูรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๗ เด็กหญิงกนกพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๘ เด็กหญิงจิดาภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๙ เด็กชายฐิติพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๐ เด็กหญิงณัฐกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๑ เด็กชายทรงภพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๒ เด็กชายธีรโชติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๓ เด็กชายบัญญพนต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๔ เด็กชายพงศกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๕ เด็กหญิงพรวรี
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๖ เด็กหญิงพิยดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๒๑

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๗ เด็กหญิงภัควลัญชญ์

เด็กชายยุทธนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๙ เด็กหญิงวรรณธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๐ เด็กชายวรากร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๑ เด็กชายศตคุณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๒ เด็กชายศิวัช
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๓ เด็กชายสรายุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๔ เด็กชายอภิภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๓๘

นามสกุล
สิงห์ทอง
ปนน้อย
ก้อนกลีบ
วิมลประภา
จงประเสริฐ
นาลาด
พรมเวียง
อยู่เพชร
หาดยาว
ดีปาวี
พรมลี
ฤาชา
บุตรเกษม
นารี
เมืองขวา
ฤาชา
คุณแก้วอ้อม
หล่มสัก
กันเย็น
สีหนาท
ทันบุญ
สมบัติ
รุ่งฟา
ชาอินทร์
ศรีสุธรรม
เสือขุนชัย
คำชนะ
ฟกนาก
กุศลพันธ์
สูนปง
ตรีประโคน
บุญส่งธรรม
กองแก้ว
อั้งโก๊ะ
วันเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าแดง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๕ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์

เด็กหญิงญาณิศา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๗ เด็กชายธนกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๘ เด็กชายธนภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๙ เด็กชายธนากร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๐ เด็กชายธีรธาดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๑ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๒ เด็กชายนิธินันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๓ เด็กหญิงนิภาพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๔ เด็กหญิงเนตรนภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๕ เด็กชายพงศกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๖ เด็กชายพีระพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๗ เด็กหญิงภัทริกา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๘ เด็กชายเมธาวิน
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๕๙ เด็กชายรพีวิทย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๐ เด็กชายวุฒิภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๑ เด็กชายศรัณยู
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๒ เด็กหญิงศรุตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๓ เด็กหญิงสุภัคภร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๔ เด็กหญิงอรพรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๕ เด็กชายอัครพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๖ เด็กหญิงอินทิรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๗ เด็กชายกิตติศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๘ เด็กหญิงจริญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๖๙ เด็กหญิงธนัญชนก
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๐ เด็กชายธีรวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๑ เด็กชายพงศกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๒ เด็กชายมนตรี
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๓ เด็กชายฤทธิกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๔ เด็กชายวงศกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๕ เด็กหญิงวรรวิศา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๖ เด็กหญิงวริสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๗ เด็กหญิงวิจิตรตรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๘ เด็กหญิงศรุตยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๗๙ เด็กหญิงศวิตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๔๖

นามสกุล
สมสาย
ลินนารัตน์
สร้อยไข
พาลี
คงสมรพ
นาชัยลาน
สีตองอ่อน
มีปอง
กอมะณี
จันตัน
พันภูวงษ์
ยงเพชร
สุปะไตย
หลักคำ
สีนิล
ชาอินทร์
อ้อคำ
วรีฤทธิ์
ตะเพียนทอง
วรรณวินัย
มัดหา
ราชธานี
รามโคกกรวด
ภูจารึก
แก้วมูลษา
เอี่ยมสอาด
ช้างเผือก
แก้ววันนา
พะชะ
สะดู่
หันตุลา
สนิท
ยุดสูงเนิน
หอมถวิล
นาคแท้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงศิรภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๑ เด็กชายศิวะวิทย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๒ เด็กชายศุภากร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๓ เด็กหญิงสุจิรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๔ เด็กหญิงสุปราณี
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๕ เด็กชายสุรยุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๖ เด็กชายอดิศร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๗ เด็กชายอนุสรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๘ เด็กชายกันตวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๙ เด็กชายชินภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๐ เด็กชายณัฐสิทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๑ เด็กชายธนเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๒ เด็กชายธนวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๓ เด็กชายธรรมนูญ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๔ เด็กชายธวัชชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๕ เด็กหญิงธวัลหทัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๖ เด็กชายธีรเดช
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๗ เด็กชายนราเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๘ เด็กชายนาวิน
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๙๙ เด็กหญิงภัทรธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๐ เด็กชายมเหศวร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๑ เด็กชายรัชภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๒ เด็กชายวรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๓ เด็กชายวีรยุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๔ เด็กชายวุฒิชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๕ เด็กหญิงศยามล
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๖ เด็กหญิงสุพัตรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๗ เด็กชายอติชาติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๘ เด็กชายอภิสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๐๙ เด็กหญิงอรัญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๐ เด็กชายเอกภพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๑ เด็กหญิงกชกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๒ เด็กชายกรวิภพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๓ เด็กชายกฤตเมธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๔ เด็กชายคมกฤษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๑๘๐

นามสกุล
จันตัน
ชะอุ่มพันธ์
โยธานันต์
แสนธิ
ทองดี
สุระหงษ์
แก้วมูลษา
เวดมะโน
ดวงจันทร์
คำแก้ว
สุขม่วง
ไชยยันต์
กัลยาประสิทธิ์
จันสุข
คำอ่าง
สอนยศ
สุทัศน์
ยิ้มศรี
อานพรหม
อินไข
จิตรอาภรณ์
วงศ์ษา
ทะวงศ์
เบ้าชาลี
มงคลวัลย์
สิงห์สถิตย์
ภูคงนิล
ประทุมสาย
อินผัด
มงคลทอง
หนูเสริม
พิลาวุฒิ
กรอำพันพร
วัฒนพฤกษชาติ
สำมะโรง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดสว่างคงคา
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงจริชญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๖ เด็กชายจิตรคุปต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๗ เด็กหญิงจิราภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๘ เด็กหญิงจุฑามาศ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๙ เด็กชายฐานพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๐ เด็กชายธนดล
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๑ เด็กหญิงธนัชพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๒ เด็กหญิงธัญญภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๓ เด็กชายนพรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๔ เด็กหญิงประภาวดี
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๕ เด็กหญิงปวิชญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๖ เด็กชายพัชศุภกันต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๗ เด็กชายพาสิษฐ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๘ เด็กหญิงเพียงฟา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๑๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๒๒๙ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

เด็กหญิงวรยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๑ เด็กหญิงวรรณภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๒ เด็กหญิงวรรณฺิษา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๓ เด็กชายวรากร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๔ เด็กหญิงศลิษา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๕ เด็กชายสิงหา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๖ เด็กหญิงสุชาดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๗ เด็กหญิงอิศวรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๘ เด็กชายกิตติพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๙ เด็กหญิงแก้วกัลยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๐ เด็กหญิงจิราพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๑ เด็กหญิงจุฑาทิพย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๒ เด็กชายทวีศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๓ เด็กชายทัตเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๔ เด็กชายธนกฤติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๕ เด็กชายธัญเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๖ เด็กหญิงธันย์ชนก
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๗ เด็กหญิงธารวิมล
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๘ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๔๙ เด็กหญิงนันทนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๓๐

นามสกุล
โล่ห์คำ
จงใจรักษ์
ลาจันทึก
ดีนำ
คณะแพง
หิรัญเพิ่ม
ฤทธิ์มหันต์
ไชยะปน
สุกใส
ดีล้วน
พิรอดรัตน์
วรรณา
อินทองสุก
สายบุญตั้ง
วันกลิ้ง
จันทร์ธนพิเชษฐ
การเดิม
ปณตะราสี
โชติพรม
ทองห่วง
คำอินทร์
ทองเงิน
กุลศรี
อุดฝน
จั่นครุฑ
คำสว่าง
บุญถา
จำนวน
สุปญญา
พลหาญ
บัวเทศ
โกยทา
กินตายายนา
ออมกิจพิชิต
บัวพ่วง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปรมัตย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๑ เด็กชายภัทรพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๒ เด็กชายภาณุภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๓ เด็กหญิงมิถุนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๔ เด็กชายวีรยุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๕ เด็กชายศุภณัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๖ เด็กชายศุภณัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๗ เด็กชายสราวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๘ เด็กชายสิรภพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๙ เด็กชายอติวิชณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๐ เด็กหญิงกมลชนก
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๑ เด็กหญิงเขมจิรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๒ เด็กหญิงจิรชยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๓ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๔ เด็กหญิงปยะวารี
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๕ เด็กชายพศวีร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๖ เด็กชายภานุพันธ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๗ เด็กชายรัชเดช
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๘ เด็กหญิงสริวิมล
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๕๐

พช ๓๕๑๖๒/๑๒๖๙ เด็กหญิงกมลพรรณ

พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๖

เด็กชายโชติอนันต์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงพรหมพร
เด็กชายภานุวัชร
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กหญิงกนกนิภา
เด็กชายกฤตภัค

พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๗ เด็กหญิงกัญญภรณ์

เด็กชายกิตติศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๙ เด็กหญิงขนิษฐา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๐ เด็กชายจตุภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๑ เด็กหญิงชนภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๗๘

พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๒ เด็กหญิงชนะลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๔

เด็กหญิงชนิศศา
เด็กชายชิษณุพงศ์

นามสกุล
ด้วงทำ
ส่งสุบางมัน
ศรีบุรินทร์
คชสาร
สมบิน
จันดา
ถาวรชาติ
บุญสุขา
ทองสุข
หว้าคำ
ล่องทอง
ยอดโพธิ์เขียว
พุทธรัตน์
วงศ์แดง
อิทธิพล
บุญกว้าง
งามบุญฤทธิ์
แต้มฉิม
จันทคาม
เพชรบาง
กรงทองสังข์คำ
ศรีกิริยา
พรหมภักดี
ธวัชกุลภิญโญ
โชคงาม
ภายไธสงค์
แสนศึก
ตุ่นหสิงห์
วุฒิยาลัย
ศรีประเสริฐ
พลูสวัสดิ์
สีโน้ง
ประมาพันธ์
ไชยวงค์
แสงนก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงญาณิศา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๖ เด็กหญิงณัฏฐา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๗ เด็กชายณัฐชกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๘ เด็กชายณัฐนนท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๙ เด็กหญิงณัฐนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๐ เด็กหญิงทิพย์รดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๑ เด็กชายธนวิชญ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๒ เด็กหญิงธัญชนก
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๓ เด็กชายธีรภาพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๔ เด็กชายนนท์ปวิช
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๕ เด็กหญิงนัฐณิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๘๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๖ เด็กหญิงนัทฐ์ชนันพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๒๙๙

เด็กหญิงนัยน์ปพร
เด็กชายปรมะ
เด็กหญิงปยาพัชร

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๐ เด็กชายปุญญพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๓

เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายพัฒธิวัฒน์
เด็กหญิงพัทธมนน์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงมุกตาภา
เด็กชายวชิรวิทย์

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๔ เด็กหญิงวริญานันต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๑๙

เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายศิวะ
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสุชิชา

นามสกุล
นวลศรี
โตคมขำ
ควรประเสริฐ
พึ่งพันธ์
ถิ่นทัพไทย
สนิทบุรุษ
ศรีนุกูล
ผิวทอง
จงกลรัตน์
อุดมศรี
ปญญาคำ
พรมมี
สารีคำ
สมศรีเสาร์
สิงห์ที
นำหน้า
บุญปาน
พืชหมอ
กำเนิดกลาง
อินทสุรัตน์
สุขนวล
คล้ายเดชนิลินัน
พิพิธ
วัชรลิมปกรณ์
ศิริโกสุม
สุวรรณชาติ
กราดกลางดอน
วงษา
สายทองมี
ดอกตะเคียน
สมภา
มากเฟอง
บุญพา
ยอดคง
ภู่สวรรค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๐ เด็กชายสุพัฒน์โชค
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๕

เด็กหญิงอนงค์นาฎ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายวรชล
เด็กชายวันชนะ
เด็กหญิงดวงสว่าง
เด็กหญิงธยานีย์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศุภรากร
เด็กหญิงสไบแพร
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายรัฐนันท์
เด็กชายเริงฤทธิ์

เด็กหญิงสุนันทา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๗ เด็กชายสุวิจักขณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๘ เด็กชายเกียรติศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๙ เด็กหญิงจิราพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๐ เด็กหญิงชญานันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๑ เด็กชายณัฐกิตติ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๒ เด็กหญิงณัฐชยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๓ เด็กชายธีรฉัตร
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๔ เด็กชายธีรวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๕ เด็กชายปุณยภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๓๖

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๖ เด็กหญิงพิขญาภรณ์

เด็กชายรัชวัต
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๘ เด็กชายรุ่งโรจน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๙ เด็กหญิงวราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๐ เด็กชายวีรวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๑ เด็กหญิงศศิรยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๒ เด็กหญิงศิรประภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๓ เด็กหญิงศิรภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๔ เด็กหญิงสุทธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๔๗

นามสกุล
วีระธนเกียรติ
ใจยวน
นารมย์
แดงตา
หลอดทอง
เบ้าชาลี
กองเงิน
แสงทอง
จำเริญเมือง
โฮนกระโทก
ก้อนไข่นก
หน่อนาคำ
ศรีสุพล
รูปขาว
ธวัชชัยนันท์
ยอดจันทร์
ณ วิเชียร
จิตรอ่อนน้อม
เชยจันทร์
สุพรรณ์
หาคำ
ภาพันธ์
ทับทิมไทย
ศรีบุญเรือง
โกยทรัพย์มา
ขจัดมลทิน
สุภา
มั่นทุ่ง
สมสาย
นากา
กันยามา
ทวีกสิกรรม
ทองย้อม
หญ้าลาบ
ชูโขติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดหนองไผ่พิทยาราม
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอารักษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๖ เด็กชายบัญญวัต
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๗ เด็กหญิงพนิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๘ เด็กหญิงฐิติพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๙ เด็กหญิงศิริพรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๐ เด็กหญิงเกศรินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๑ เด็กชายจิราวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๒ เด็กชายณัฐพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๓ เด็กชายธันวา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๔ เด็กหญิงนิรมล

นามสกุล

คำภู
ทรัพย์สอาด
ชายแก้ว
ต้นทอง
กันตุ่ม
โตเอี่ยม
แสงจันทร์
เฉลิมสุข
น้อยใจมั่น
บำรุงจิตต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๕ เด็กหญิงพลอยสวรรค์ หวลคนึงคิด
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๖ เด็กชายภานุวัฒน์ บุญนาค
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๗ เด็กหญิงศิริวรรณ ปองประสิทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๘ เด็กชายศิวดล
พิมพ์สาลี
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๖๙ เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วอำ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๐ เด็กชายอโนชา
ทองเหล็ง
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๑ เด็กชายภูผา
อินทร์โพธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๒ เด็กชายอรุชา
แพไม้
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๓ เด็กหญิงฉัตรกมล มีชอบธรรม
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๔ เด็กหญิงมัณฑนา อินทะ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๕ เด็กหญิงวรรณภา คำแพง
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๖ เด็กหญิงวิชาดา เขียนกัน
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๗ เด็กหญิงสวรรยา จิตรนอก
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๘ เด็กหญิงอรสา
แว่นตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๗๙ เด็กชายกรกฎ
โยงญาติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๐ เด็กชายกฤษฎา แท่งทอง
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๑ เด็กชายกฤษณะ ภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๒ เด็กหญิงกัญญาวีร์ กองเสนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๓ เด็กหญิงชมพูนุช หาญยิ่ง
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๔ เด็กชายไตรรัตน์ บุญเกิด
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๕ เด็กหญิงธมลวรรณ ปริปุรณะ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๖ เด็กหญิงธัญญาเรศ นันทโชติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๗ เด็กหญิงนิชานันท์ สาเจริญ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๘ เด็กหญิงปพิชญา ศรีชนะ
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๘๙ เด็กหญิงภัทรวดี สุขแก้ว
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังอ่าง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ่าง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังอ่าง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ่าง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำตาเณร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำตาเณร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำตาเณร
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำตาเณร

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำตาเณร
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำตาเณร
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำตาเณร

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำตาเณร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดปาเขาน้อย
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๐

เด็กชายเมฆา
เด็กหญิงฤดี
เด็กชายศตวรรษ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสรชา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กชายอัชรายุ
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายโชคเจริญ
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กชายธรรณธร
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพุทธิมา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภสิทธิ์
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กชายกฤษณะ

พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๓๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๖ เด็กหญิงประกายแก้ว

เด็กชายผาติกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๘ เด็กหญิงศกุนตลา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๙ เด็กหญิงอภิรตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๐ เด็กชายจักรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๑ เด็กชายธนากร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๒ เด็กชายนภิสิทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๓ เด็กหญิงนันธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๔ เด็กหญิงพรนภัส
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๑๗

นามสกุล
ไชยศรี
คำภา
อ้นติ่ง
รอดบุญเกิด
พาอุ่นใจ
วงษา
บุญคำพา
เชื้อหงษ์
โอภาษี
ดั้นไพรสน
หรั่งเอม
เทียนหอม
สัตย์ซ่ือ
เขียนใหม่
ทะวาภพ
ยะปญญา
หาญปราบ
สีจันฮด
กองชนะ
ประเสริฐ
รักพันธ์
แก้วพวง
แสงสีดา
ศรีคุณ
กันเกียว
นนทะภา
พุ่มไสว
นำใจดี
โสภี
ชัยสงค์
ใจเครือ
แก้วเล็ก
ศรีโคตร
เรืองดิษฐ
กรพรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตีบใต้

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตีบใต้
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดคลองกระโบน
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดตีบใต้
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงภวิภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๖ เด็กหญิงรจนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๗ เด็กหญิงวรารักษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๘ เด็กหญิงวริศรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๙ เด็กหญิงวิภาดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๐ เด็กชายศิริชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๑ เด็กหญิงศุภสุดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๒ เด็กหญิงสุทธิวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๒๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๓ เด็กหญิงสุวรรณมณี

เด็กชายอดิศร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๕ เด็กชายกฤษณะ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๖ เด็กหญิงกิติยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๗ เด็กหญิงแก้วตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๘ เด็กหญิงพรทิพา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๙ เด็กชายพิชิตพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๐ เด็กชายเพชร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๑ เด็กชายไพโรจน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๒ เด็กชายรัฐภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๓ เด็กชายวรกรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๔ เด็กหญิงวรินทร์พร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๕ เด็กหญิงสิริมาต
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๖ เด็กชายเสรี
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๗ เด็กชายอภิสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๘ เด็กหญิงอลิสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๔๙ เด็กชายกุลเชษฐ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๐ เด็กชายจิตติพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๑ เด็กหญิงปณิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๒ เด็กหญิงทินภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๓ เด็กชายธนภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๕ เด็กชายภัทรพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๖ เด็กหญิงรสิตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๗ เด็กหญิงสุพัตรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๘ เด็กชายกฤชเพชร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๕๙ เด็กหญิงกัลญาณัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๓๔

นามสกุล
แพรสีทอง
ชาอุ่น
จันทักษ์
อิ่มกำนัน
พรมตา
ขุนเกลี้ยง
ศิริพัฒ
โชติพรม
แสงผึ้ง
รัชเซีย
เครือโต
ถนอมพุดซา
สิงหนารถ
จันทร์เฮ้า
จันบุญ
ไกรสิงห์
อินทร์กลม
เทียมทอง
กองบุญมา
ก้อนแก้ว
ดาสุวรรณ
เหล็กทอง
แก้วรัดดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากตก
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากตก
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากตก
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากตก

จันทร์หอมประดิษฐ์ ๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากตก

สมีเพชร
พันอะ
กาญจนะวสิต
ศรีสว่าง
พรมจันทร์
เทียมสงวน
ทองมาก
ขุมทอง
จันทรโชติ
ศรีภูงา
คำสิม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเหว

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังเหว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเหว
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเหว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเหว

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังเหว
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเหว
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเหว

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังเหว
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงจันทร์ธร
เด็กหญิงจิราพรรณ
เด็กหญิงธัญพิมล
เด็กชายนภัสกร

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๔

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๕ เด็กหญิงบุญญารัตน์

เด็กชายปธานิน
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๗ เด็กชายพีระยุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๘ เด็กชายวิชญะ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๙ เด็กชายศุภโชติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๐ เด็กหญิงกมลชนก
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๑ เด็กชายจตุพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๒ เด็กชายจักรพันธ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๓ เด็กหญิงชุติมา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๔ เด็กชายณัฐกฤต
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๕ เด็กหญิงนภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๖ เด็กหญิงนำฝน
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๗ เด็กหญิงบัณฑิตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๘ เด็กหญิงสิริวิมล
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๗๙ เด็กชายณัฐกรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๐ เด็กหญิงทิพยดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๑ เด็กชายเทพทัต
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๒ เด็กชายนราวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๖๖

พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๓ เด็กหญิงพมลพรรณ

เด็กชายสรายุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๕ เด็กชายอดิศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๖ เด็กชายอนุชิต
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๗ เด็กชายอภิวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๘ เด็กชายกรวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๙ เด็กชายคมสัน
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๐ เด็กหญิงจุฑารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๑ เด็กชายฐาปกรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๒ เด็กชายณัฐณภัทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๓ เด็กชายณัฐรัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๔ เด็กชายปกรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๘๔

นามสกุล
คงผ่อง
น่วมโต
จันทร์จ้าว
เริงสุทธิ
อุ่นชัย
อารีชม
พอดี
ดอนหม้อ
เสาเอี่ยม
ไชยจันดี
ทองติด
ทองปน
มั่นทอง
สุริยะชัย
จันอยู่
หาญชัยภูมิ
มีวุฒิ
ระดมสุข
ทองลี
พันจันดี
ทิพย์คำมี
ประเสริฐผล
ทองปนดี
แจ่มเงิน
อ่อนวงศ์
จ๋าจี๋
น้อยสังวาลย์
แสนใจ
แก้วเวียง
ใจดี
บังอาจ
สุขสว่างโรจน์
โสมณี
พันจันดี
ทองปอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพีรพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๖ เด็กหญิงภัทรมน
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๗ เด็กชายเมธา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๘ เด็กชายวรวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๙ เด็กหญิงวาสนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๐ เด็กหญิงสุกัญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๔๙๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๑ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๐

เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงวทันยา
เด็กชายสิรวิทญ์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายธนันธร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายฐิติพงค์
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายวัชรศักดิ์

เด็กชายธนวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๒ เด็กชายพิชุตม์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๓ เด็กชายพชร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๔ เด็กชายกฤตเมธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๕ เด็กชายปุณณวัฑฒ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๗ เด็กชายสาธิต
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๘ เด็กชายอติชาติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๙ เด็กชายธนกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๐ เด็กชายชัชวาล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๑ เด็กชายชนแดน
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๒ เด็กหญิงชนาพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๓ เด็กชายณพวงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๔ เด็กชายเสฎฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๕ เด็กชายชิษณุพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๖ เด็กชายศักย์ภูริช
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๗ เด็กชายพลภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๘ เด็กชายภัคพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๒๙ เด็กชายราเชนทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๑๑

นามสกุล
สงกล้าหาญ
กรีลาวาท
จันทร์ทา
ชมสงวน
สีดา
ภูครองหิน
เกวิโก
เหง้าเกษ
ขุมโมกข์
ชั่งคำ
ขุนอินทร์
รุ่งเรือง
รุ่งเรือง
ศรีสมุทร์
สิงห์พุด
อื้อจรรยา
ลอยร่อน
หลงใจคอย
หลีแก้วสาย
แก้วเผือก
กอระเกตุ
มาลา
จันทร์โท
เนธิบุตร
ภุมมาลา
กันหา
เอมปาน
ราษฎร์รักษา
หลำวิไล
อำพรพงษ์
พรมเท้า
เหลืองดำรงศักดิ์
แสงดาว
ริดเกาะ
นาโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๓๐
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแจง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมอทอดศึกษา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมอทอดศึกษา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองไลย์
วัดหนองแจง
วัดหนองแจง
วัดหนองแจง
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฎฐชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๑ เด็กชายวรินทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๒ เด็กชายศรัณยพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๓ เด็กชายชยานนท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๔ เด็กชายวรกฤต
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๕ เด็กชายนราชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๖ เด็กชายณฐนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๗ เด็กชายพรพิพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๘ เด็กชายกนกพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๙ เด็กชายวรพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๐ เด็กชายชลธร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๑ เด็กชายอภิสิทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๓๐

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๓

เด็กชายธันวา
เด็กชายธนภูมิ

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๔ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กชายพงศ์กฤต
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๖ เด็กชายอำนาจ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๗ เด็กชายทรงพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๘ เด็กหญิงพรรษชล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๙ เด็กหญิงวรัชยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๐ เด็กหญิงปวริศา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๑ เด็กหญิงปภาวี
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๔๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๒ เด็กหญิงพิมพ์พิศชา

เด็กหญิงศุภนุช
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๔ เด็กหญิงสิรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๕ เด็กหญิงพิชชากร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๖ เด็กหญิงบุญนิสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๗ เด็กหญิงปารณีย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๘ เด็กหญิงชนกนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๙ เด็กหญิงธมลวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๐ เด็กหญิงพิศชนาฎ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๑ เด็กหญิงอนันตญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๒ เด็กหญิงปภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๓ เด็กหญิงณัฐวุติ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๔ เด็กหญิงบุญยานุช
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๕๓

นามสกุล
งูคำ
ทอนสูงเนิน
เทพอวยชัย
โพธิ์ศรี
ท้องย้อม
คลังคนเก่า
ศรีทอง
พูนธนากร
อ่อนศรี
อบเชย
ชัยรัตน์
บุตรบุญชู
โพธ์ทอง
พูลสม
มาศภมร
กำไธสง
ทองแดง
บุรินสุชาติ
บงกชเพชร
จันทรศรี
เขียวนิล
สมบูรณ์
ราศี
ลำฟอง
พงษ์ประยูร
นาคสัมฤทธิ์
เนื้อไม้
เพชรพงศ์ไพโรจน์
ภูเยี่ยมจิต
บุญสุขา
บุญถูก
นาคต้อย
หอฉ่อย
มวยคำอ้าย
บุญมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกัญชพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๖ เด็กหญิงภคพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๗ เด็กหญิงเมย่า
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๘ เด็กหญิงหทัยรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๙ เด็กหญิงกชกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๐ เด็กหญิงวราพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๑ เด็กหญิงลักษมณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๒ เด็กหญิงอัญชลี
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๓ เด็กหญิงณัฐวรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๖๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๔ เด็กหญิงศตนันท์พร

เด็กหญิงจารุวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๖ เด็กชายพัชรพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๗ เด็กชายวรินทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๘ เด็กชายณัฏฐกิตติ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๕

เด็กชายอาณัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๐ เด็กชายสหรัก
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๑ เด็กชายสุภาษิต
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๒ เด็กชายกฤตวิทย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๓ เด็กชายปารมี
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๔ เด็กชายจิรสิน
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๕ เด็กชายวัชระพันธ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๖ เด็กหญิงณัฐนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๗ เด็กหญิงณัฐณิชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๘ เด็กหญิงสุภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๘๙ เด็กหญิงธัญสุดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๐ เด็กหญิงเมษา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงวรัมพร
เด็กหญิงนันทิดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๗ เด็กหญิงมินท์ญาฎา
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๕๙๙

นามสกุล

ต้นกิ่ง
สะขะโล
บุตรบูญชู
สวามิตร
สัตยา
บัวแก้ว
ปาวะนา
เขียวกรุง
วงษ์กลม
กมลเลิศ
อุทรดัน
นามะขันธ์
บุญส่ง
วรก้องกิจไพศาล
สาระธรรม
โพชะโน
คำรักษา
ผุดผ่อง
ประเสริฐสังข์
แนววิเศษ
ช้างหัวหน้า
ราชานนท์
อินทร์เนียน
โพธิ์เกตุ
อ่อนศรี
มหาแก้ว
เถาเอี่ยม
สมประสงค์
แก้วมณี
เจดีย์
จันหนู
พูนธนากร
เต็งแย้ม
ปานนี้

เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงอรวี
พลวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๐ เด็กหญิงลัชธนาภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๕

เด็กหญิงปริณดา
เด็กชายกฤตนู
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กชายณันปพัฒน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงจันทรา
เด็กชายปริญญา
เด็กชายกวีวัธน์
เด็กชายอภิสิทธิ์

เด็กหญิงสุลิษา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๗ เด็กหญิงวันวิสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๘ เด็กชายณัฐพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๙ เด็กชายศุภโชค
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๐ เด็กชายสุชานันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๑ เด็กชายภัทรพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๒ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๓ เด็กหญิงสมฤดี
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๔ เด็กหญิงอภิชญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๕ เด็กชายพีรัช
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๖ เด็กชายชัยวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๗ เด็กชายเจตนิพิฐ
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๘ เด็กชายภูรินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๒๙ เด็กชายมหาดไทย
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๐ เด็กชายพรภวิษย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๑ เด็กชายนพพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๒ เด็กชายนันทภพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๓ เด็กชายธีรนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๔ เด็กชายภัทรกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๑๖

นามสกุล
ลอยเมฆ
เศษฐบุบผา
สง่าศิลป
แก้วกัญญา
เพชรนอก
เพชรนอก
สานนอก
ธิชาญ
สุภศร
เปาใจสุข
ศรีแสง
แก้วสุวรรณ
ยะรังวงษ์
ประสาทแก้ว
เดชรัตนวงศ์
ปานพรม
คล้ายอุบล
สิงจตุรัส
ติ๊บถำ
จุลณรงค์
โหงทอง
ลิขิตสุขเจริญ
สุขแจ่ม
มีมุข
พึ่งสำราญ
ไชยวงค์
นกกระทา
จำปาเทศ
ธรรมวงค์
เนื้อทอง
วัฒนกิจจานนท์
ทองคำ
ปานสี
เทพทอง
พิมหนู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกันจุ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันจุ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันจุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดโคกกรวด
วัดโคกกรวด
วัดโคกกรวด
วัดโคกกรวด
วัดโคกกรวด
วัดโคกกรวด
วัดโคกกรวด
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดสิริรัตนาราม
วัดหนองไทรงาม
วัดซับไม้แดง (เก่า)
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๕ เด็กหญิงเบญญาภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๓๙

เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงนาตาชา
เด็กหญิงกันติชา

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กหญิงสาริตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๒ เด็กหญิงธมลวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๓ เด็กหญิงฐิตาพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๔ เด็กหญิงณัฐนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๕ เด็กหญิงฐิติพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๖ เด็กชายณฐกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๗ เด็กหญิงวรันชลี
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๘ เด็กหญิงณิชารีย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๙ เด็กหญิงโสภิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๐ เด็กหญิงสุจินดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๑ เด็กหญิงณัฐพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๒ เด็กหญิงนันทิตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๔๑

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๓ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๔

เด็กชายอภิชิต

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๕ เด็กชายชนะพงค์พันธ์

เด็กชายอนุชิต
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๗ เด็กหญิงพิชญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๘ เด็กหญิงปาณิสรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๙ เด็กหญิงรักติกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๐ เด็กหญิงณัฐนันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๕๖

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๑ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๖๙

เด็กหญิงศุภากร
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงรุ่งอักษร
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงตรีทิพ
เด็กชายศิวา

นามสกุล
อินทร์งาม
พึ่งสำราญ
คนทน
ฮิลล์
เห็มนอก
สองเมือง
วรพรต
เอี่ยมพรม
เถาเอี่ยม
แก้วคง
น้อยหงษ์
ฟุงสุข
อุผา
บรรณสาร
หิรัญชัยมงคล
แสงจันทร์
เชื้อขุนทด
พันวัน
ตองซาย
สั่งคำ
บุญยอด
เสียงดี
ต้นสกุล
วัฒนรัตน์
รัตน์สันเทียะ
ทองบ่อ
อ่องลออ
ชาติกรณ์
ทรัพย์ศิริธนกฤต
รอดผึ้ง
ทรัพย์เมือง
มุสิกวัตร
พันธ์ปรุ
ครุธทิน
สิริภูบาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๐

เด็กชายธนกานต์
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงวนิดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๖ เด็กหญิงนภัสวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๘

เด็กหญิงนภัสรส
เด็กหญิงณิชาภัทร

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๗๙ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๐

เด็กหญิงชนัญชิดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๑ เด็กหญิงกันต์ญาณินท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๔

เด็กหญิงอนัญพร
เด็กหญิงทัชชา
เด็กหญิงดารารัตน์

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๕ เด็กชายชาติตระการ
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๖๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๔

เด็กชายฐิติพร
เด็กชายฐิติภัทร
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายอนุกูล
เด็กหญิงณิชานาฏ
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กชายติณพัฒน์
เด็กชายพงพิพัฒน์
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายวิรัชสันห์
เด็กชายเอกวุฒิ
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธนกร
เด็กชายกนกพล
เด็กชายนันทกร

นามสกุล
บุญเม่น
นาคประดิษฐ์
กล้วยทอง
พวงมะลิ
ละติเดช
ต้นสกุล
วันหลุมข้าว
วันหลุมข้าว
ขำดี
ศรีแสงแก้ว
แก่นทอง
สีสมุทร
ปตตานัง
พรเอนก
ครดกึ้น
บุญจันทร์
จำปทอง
แสงปุย
แจ้งกระสัน
เทศเกิด
ลอยนอก
จำปาเรือง
วงษ์ศิริ
วิเชียรวรรณ
จูน้อย
นาเจริญ
บุตรพรม
ชะบำรุง
ปกกาสี
แสนคาน
บุพศิริ
ทอนมาตร
ทอนมาตร
ศรีบุญ
อินหมื่นไว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
๐๙/๑๒/๒๕๕๑
๓๐/๐๓/๒๕๕๑
๒๗/๐๕/๒๕๕๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๑
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

๐๓/๐๒/๒๕๕๑
๑๑/๑๐/๒๕๕๑
๒๒/๐๑/๒๕๕๑
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
๒๘/๐๕/๒๕๕๐
๐๗/๐๘/๒๕๕๑
๐๘/๐๑/๒๕๕๒
๑๒/๐๗/๒๕๕๑
๒๑/๐๕/๒๕๕๑
๑๖/๐๓/๒๕๕๒
๒๘/๐๑/๒๕๕๑
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดสว่างสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) วัดสว่างสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสรวงสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดหนองบัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๕

เด็กชายนันทนากร
เด็กชายบูรพา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงชนม์นิภา

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๐๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๐ เด็กหญิงญาณาภรณ์

เด็กหญิงญาณิศา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๒ เด็กหญิงดวงพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๓ เด็กหญิงไปรยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๔ เด็กหญิงพรพิชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๕ เด็กหญิงสุดารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๖ เด็กหญิงอารยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๗ เด็กหญิงอุษณิษา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๘ เด็กหญิงวรรณวิสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๙ เด็กหญิงกัญญาวีร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๐ เด็กหญิงกฤติมา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๑ เด็กชายกฤติรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๒ เด็กชายไชยพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๓ เด็กชายธัชฏิพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๔ นางสาวเบญจรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๕ เด็กชายปฏิพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๖ เด็กชายปริญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๗ เด็กชายปาณชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๘ เด็กชายรัฐภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๒๙ เด็กชายวรรณชนะ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๐ เด็กชายวรวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๑ เด็กหญิงสิรินภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๒ เด็กหญิงสิรินยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๓ เด็กหญิงกชพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๑๑

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๔ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๕ เด็กหญิงกัญญาภัทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายจักรกฤษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๘ เด็กชายจิรพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๙ เด็กหญิงจิรพิญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๓๗

นามสกุล
มีสติ
สมบุณพันธ์
คำมะวาป
ข่าวดี
โลทะราท
ทอนมาตร
เกสร
มูลอัด
เทียนประดิฐษ์
เกิดยืนอยู่
สีกัณหา
เสาแก้ว
กองภูเขียว
เหรียญคำ
นางแย้ม
พรมตัน
กุหลาบกุลี
วงศ์แสนไชย
สิงห์รักษ์
ผุยทอง
คำแสด
คงสี
สีบัวโคม
ปราณีตพลกรัง
โชติบ้านขาม
กุจแสง
มาแก้ว
มาแก้ว
จันทร์ทา
ทิพย์มณี
ทิพย์มณี
ศรีสุภูมิ
โฉมผา
ศรีสุข
ชัยโกฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดด่านเจริญชัย
วัดหนองย่างทอย
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๐

เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธนธรณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนสรณ์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธนัท
เด็กชายธัญพิสิษฐ์

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๖ เด็กหญิงธิชาวรินทร์

เด็กหญิงธีระดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๘ เด็กหญิงนงนภัส
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๙ เด็กหญิงนลินทิพย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๐ เด็กชายเนติวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๑ เด็กหญิงบุษยมาส
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๒ เด็กหญิงปาริฉัตต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๓ เด็กชายพจนภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๔ เด็กหญิงพัชรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๕ เด็กหญิงพันธิตรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๕๗

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๖ เด็กหญิงพิชชานันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๗

เด็กหญิงไพลิน

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กหญิงมินตรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๐ เด็กชายรัชชานนท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๑ เด็กหญิงลักษิกา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๒ เด็กหญิงวาสนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๓ เด็กชายวีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๔ เด็กชายศราวุธ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๖๙

นามสกุล
จุ้ยเย็น
จุ้ยเย็น
ศรีทอง
ใสสว่าง
สามารถ
นุดวงแก้ว
โคทอง
สุขนวล
สีนวล
คุณขำ
นักจะเข้
บุญมา
บัวทา
หลวงแก้ว
ผงพรม
ทองคลัง
วรรธนะทอง
มีเทศ
สุดอุ๊ด
สามารถ
ทองจันทร์
หมื่นนาอาน
กุจแสง
พริ้งประยูร
หลงพิศ
ไชยฉิม
วรบุตร
บุญมี
คนสวย
แพ่งพรม
แตงมา
เกียนสระน้อย
บุญใจ
โสมาสี
อู่นอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๕

เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายสุรเชษฐ์

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๐ เด็กหญิงหทัยกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๕

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอัตดนาน
เด็กหญิงอาริตา
เด็กชายอิศม์เดช

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๖ เด็กชายจิตรภานุวัส
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๘

เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายพงศกร

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๘๙ เด็กหญิงพุดนำบุศย์

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๑

เด็กหญิงมยุรี
เด็กหญิงวรัญญา

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๒ เด็กหญิงวัลลิภาพรพรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๘

เด็กหญิงอารีกุล
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงกานต์ธิดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๗๙๙ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๐๙

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงจิรพัช
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายอัศม์เดช
เด็กหญิงณัฎฐณิชา

นามสกุล

เหลี่ยมวงค์
จันเพ็ง
แสงแสน
ดวงตา
แหยมบ้านส้าน
โจ้นทาวงศ์
ศรีชา
พรมคำ
ดีทานิล
ศรีสกุล
สีทัย
สุริโย
ซุ่นฮั้ว
แสงรัตน์
อุดนัน
วังคีรี
อาจปาสา
แสงหิรัญ
ชูใส
ทองทึง
จันทอง
โสประดิษฐ์
อ๊อดทอง
อุดศรี
สายเนตรงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังโปง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพลับ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพลับ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพลับ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพลับ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์

ประสานเกียรติราช ๒๑/๐๓/๒๕๕๑
๐๒/๐๕/๒๕๕๑
คงเผื่อน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐
ใจคำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐
แก้วดู
๐๓/๑๐/๒๕๕๑
คงพุฒ
เด็กหญิงพิณณ์ประภา ชานุวัฒน์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑
๑๖/๐๙/๒๕๕๑
เด็กหญิงวลัยพรรณ เปลี่ยมฤทธิ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงวิมลศิริ แซ่ตัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร์แดง
๐๓/๐๔/๒๕๕๒
เด็กหญิงคีรีมาญา ชัยชนะ

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์
โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดยางงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๐

เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายภูริเดช
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายจักรรัตน์
เด็กหญิงจิราภรณ์

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๗

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๑

เด็กหญิงเฉลิมชนม์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายเดชบดินทร์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนรินทร
เด็กชายพงศ์ธร
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายสุวิจักขณ์

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๒ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๔

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอนุชา

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๕ เด็กหญิงญาศิมินทร์

เด็กหญิงธนาภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๗ เด็กหญิงนลินญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๘ เด็กหญิงพัชรพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๙ เด็กหญิงพัทยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๐ เด็กชายภูริพัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๑ เด็กหญิงสุนิสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๒ เด็กหญิงอุมาพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๓ เด็กหญิงกนกขวัญ
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๔ เด็กหญิงเขมจิรา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๓๖

นามสกุล
กาทอง
พรมพล
วงกิ่ง
เหง้าสา
จันทร์จำปา
อินปุย
ตู้จำรูญ
ทองวัน
ประกอบชีพ
พินิจกุล
พรหมมูล
ขวัญมาก
เพ็งอังคาร
รักษา
ตาลชัยภูมิ
อินปุย
ทาขาว
พินิจกุล
ตีตรา
ปะนัดโส
ผ้ายผา
วิเชียรโชติ
บานเย็น
สีจันทร์
นราพล
ใจคำ
ขวัญพร้อม
อุ้ยสีหา
บานเทือง
จันทะราช
บุญจอม
แสงขาน
สีสอง
โพธิ์ชัย
เขียวเนตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหินซอง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินซอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมน
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดปญจขันธ์
วัดปญจขันธ์
วัดปญจขันธ์
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดโคกมน
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงจุฬารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๖ เด็กหญิงชลธิชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๗ เด็กหญิงดาวเรือง
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๘ เด็กหญิงธิดารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๙ เด็กหญิงนภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๐ เด็กหญิงพีชยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๑ เด็กหญิงพีระพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๒ เด็กหญิงภิมลนภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๓ เด็กหญิงวินนิสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๔ เด็กชายอดิศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๔๕

เด็กชายธนชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๖ เด็กชายธวัชชัย
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๗ เด็กหญิงลภัสรดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๘ เด็กชายพงษ์เทพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๙ เด็กหญิงสิริวัน
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๐ เด็กชายก้องภพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๑ เด็กหญิงมัลลิกา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๒ เด็กชายชวัลวิทย์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๓ เด็กหญิงณธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๔ เด็กหญิงรัชรินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๕๕

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๕ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงชลธิชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๗ เด็กหญิงสุชัญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๘ เด็กหญิงกานต์สินี
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๙ เด็กชายฐิติศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๐ เด็กชายกิตติพันธ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๑ เด็กหญิงพรรษกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๒ เด็กหญิงรุ่งไพริน
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๓ เด็กหญิงวิภาดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๖๖

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๔ เด็กชายกฤษณะพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงนาตนภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายอมรเทพ

นามสกุล
กัสปะ
สอนศิริ
ปอมกลำ
ราชวงค์
เกตุแก้ว
ทองดี
เมืองชัย
อดเหนียว
เมืองสวรรค์
คำมิ่ง
เหล็กแดง
ทาใจ
มะนู
ตาลต้น
อับภัย
กาสา
บุญคำ
นวลฉำ
ทองมวล
ชินสีหา
ทองโปร่ง
สองชัยภูมิ
กุลสงค์
สอนหลวย
คำพุทธ
ทาคำ
คำเพิ่ม
ทองจันทร์
น่วมตุ่น
แก้วคง
ศรีบุญ
ทองจันทร์
ภิญโญฤทธิ์
แก้วแพง
แก้วหิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนำร้อน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศิลา

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศิลา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศิลา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดศรีสมบูรณ์
วัดท่ากกแก
วัดท่ากกแก
วัดท่ากกแก
วัดท่ากกแก
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดห้วยแล้ง
วัดห้วยแล้ง
วัดห้วยแล้ง
วัดห้วยแล้ง
วัดห้วยแล้ง
วัดห้วยแล้ง
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๑

เด็กหญิงชลดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๒ เด็กหญิงภัทรวรินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๘๙

เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงสุนันท์ษา
เด็กชายกณวรรธน์

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๐ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๓

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงณัฐญาย์
เด็กหญิงปนัดดา

พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๔ เด็กหญิงประกายมุข
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๘๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๔

เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงศิริเพ็ญ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอัญญานี
เด็กหญิงอัมภิกา
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงวรรณนภา
เด็กหญิงคริสศิริ
เด็กหญิงธัญยานุช
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงรัตนาวลัย
เด็กหญิงรัตนาวลี
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงขวัญจิรา

นามสกุล
ตีเมืองซ้าย
กันยาประสิทธิ์
สุภาษิ
มณีศรี
พรมพวง
เกตุดี
คำจุ่น
ยศยิ่ง
เทียมเพ็ง
ทองเวียง
จันทร์เขียว
จำปามา
กิ่งแก้ว
บุญสุขมาก
ไม้มีแก่น
มาลา
บางณรงค์
จุลอักษร
นาคจำนงค์
พึ้งสำโรง
ปนจัตุรัส
นามวาท
งามเลิศ
สุวรรณพล
สุวรรณพล
แสนสุข
สีดาคำ
สินคำคูณ
ถาวรกูล
ยศพังเทียม
ดาคำแสง
ดาคำแสง
บุญสระ
อำวิถี
กุณาจ่าม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสามขา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสามขา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสามขา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสามขา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเขียว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
๓๑/๐๑/๒๕๕๐
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
๑๔/๐๒/๒๕๕๑
๑๐/๐๘/๒๕๕๐
๑๘/๐๗/๒๕๕๐
๒๒/๐๘/๒๕๕๐
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
๑๓/๐๖/๒๕๕๐
๒๕/๐๙/๒๕๕๐
๑๖/๐๕/๒๕๕๐
๒๕/๐๙/๒๕๕๐
๒๕/๐๙/๒๕๕๐
๒๓/๐๗/๒๕๕๐
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
๑๑/๑๒/๒๕๕๐
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
๒๐/๐๖/๒๕๕๐
๑๘/๐๗/๒๕๕๐
๐๒/๑๑/๒๕๕๐
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

วัดขามตาก
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ วัดขามตาก
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโปงนำ วัดขามตาก
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
วัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านคลองบง
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
โรงเรียนบ้านคลองบง
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
โรงเรียนบ้านคลองบง
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
โรงเรียนบ้านคลองบง
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วัดพรหมาโสฬสาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๕

ชื่อ
เด็กชายชนะพล

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๗

เด็กหญิงณัฐกาญน์

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๘ เด็กชายเบนจามิน อามีน

เด็กชายพิตตินันท์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๐ เด็กหญิงวะจี
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๑ เด็กหญิงอนุสรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๒ เด็กชายขจรสรร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๓ เด็กหญิงวราพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๔ เด็กหญิงสุนทราภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๕

เด็กชายสุภวิชญ์

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๖ เด็กหญิงอมรลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๗ เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กหญิงจิราพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๙ เด็กหญิงนันท์นภัส
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๐ เด็กหญิงพรพิมล
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๑ เด็กชายภควัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๒ เด็กหญิงภัทรพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๒๘

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๓ เด็กหญิงวิไลลักษณ์

เด็กหญิงกาญจนา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๕ เด็กชายกิตติศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๖ เด็กชายณัฐพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๗ เด็กชายธนกร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๘ เด็กหญิงธัญวรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๙ เด็กหญิงประภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๐ เด็กหญิงไปรยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๓๔

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๑ เด็กหญิงพลอยนภัส
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๔๙

เด็กหญิงใหม่
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงพชรอาภา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงชุลีพร
เด็กหญิงณิตติญา
เด็กชายนาถวัฒน์
เด็กชายปภพ

นามสกุล

เอี่ยมสำอางค์
งามเลิศ
สินคำคูณ
โบมองท์
สุขแจ่ม
ปลื้มสูตร
นิลสนธิ
อุ่นแทน
อ่อนแก้ว
อำลาจันทร์
ศรีอนงค์
ทองมี
กุลด้วง
เจริญพร้อม
ทองใบ
ศรีบรรจง
สุเทวี
อุ่นเรือน
ไล้สุวรรณ
คล้ายนิ่ม
ชัยวิเศษ
เอี่ยมกลิ่น
มีสุข
บัวโฉม
เดชชัย
แสงบุตรดี
เทพทอง
พงษ์พันธ์
ฟุงสุข
แตงร่ม
โหนา
เหล่าอัน
ยุพา
ธรรมบท
คำไมอาจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองทราย

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองทราย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังลึก

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังลึก
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังลึก

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังลึก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังลึก
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังลึก
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับน้อย
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดพรหมาโสฬสาราม
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๐ เด็กหญิงประภานิช
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๘

เด็กชายพนธกร
เด็กชายมณฑวรรษ
เด็กชายยศกร
เด็กชายยุทธการ
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวิภาวนี
เด็กหญิงสุธามาตร
เด็กชายสุรชา

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๕๙ เด็กหญิงกัญจนวัชร

เด็กชายคฑาวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๑ เด็กหญิงชฎาพร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๒ เด็กหญิงชนาภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๓ เด็กหญิงชนิดาภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๔ เด็กหญิงโชติมา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๕ เด็กหญิงโชติรส
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๖ เด็กหญิงณปภา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๗ เด็กหญิงณัฐชา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๘ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๙ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๐ เด็กชายปฏิพัทธ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๑ เด็กหญิงประภัสสร
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๒ เด็กหญิงปาริตา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๓ เด็กชายภาคภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๖๐

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๔ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

เด็กชายวีรภาพ
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๖ เด็กหญิงสิริกัญญา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๗ เด็กหญิงอริสา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๘ เด็กหญิงอารยา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๙ เด็กหญิงกานต์ธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๐ เด็กหญิงจุฑามาศ
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๒ เด็กชายทรงพล
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๓ เด็กชายปนิธาน
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๔ เด็กชายสุทธิรักษ์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๗๕

นามสกุล
ประสมพืช
เหล่าอัน
เณรชู
ชาญบรรพต
ดรโคกกอก
โสทองเมือง
กุดแถลง
ขืนเขียว
วงษ์แสนสุข
แพภู่ทอง
วางมาลี
นันทะพล
เทียบพระ
กุดแถลง
จำปาขาว
จำปาขาว
ทัพธานี
บุญคำ
คำโมง
พานแผ้ว
ณ สิมมา
ทวีขวัญ
ศรีชาติ
มณีรัตน์
คมคาย
ชาญบรรพต
สายวงศ์สอน
แวะศรีภา
ชาญบรรพต
ฤทธิ์ร่ืน
สมสอาด
บัวบังใบ
เจนวิถี
ท้าวมิ่ง
โพธิ์เจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงสุภาธิณี
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายคันธพจน์

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๘๙

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๐ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๓

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กชายธนโชติ

พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๑๙๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๓

เด็กหญิงปยาภรณ์
เด็กชายศรันย์
เด็กหญิงอินมณี
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกรกวี
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายวิจิตรกร
เด็กหญิงสุพัตรา

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๑๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิดานุช
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพิมณัชชา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายตรีทศพล
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กชายกรณรินทร์
เด็กหญิงกันธิมา
เด็กหญิงบุญนิสา
เด็กหญิงปวรวรรณ

นามสกุล
คำอุ่น
ปนแก้ว
ยี่สุ่น
แขวงกระทุ่ม
เจนวิถี
แก้วยม
ทบคลัง
คำหอมกุล
แก่นนาคำ
ขันยศ
สาระแสน
หมู่หมื่นศรี
แนวสุภาพ
หงษ์ขาวปูน
เครื่องทิพย์
เศษโถ
สดาแนน
สุรันนา
เขียวดี
จันทร์อุต
ใจมา
คำแก้ว
ยอดเทียน
จันทร์ลา
สกุลณี
กองเงิน
สาระบุตร
ปองจันทร์
จันที
ชัยสิทธิ์
ปานชัย
เกิดสมบูรณ์
ท้าวพา
หล้ามณี
ตันเสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๐

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพรนภัทร
เด็กหญิงสุณันญา
เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนิรมล
เด็กชายภูนฤภูมิ
เด็กชายวีรภัทร์
เด็กชายกฤตวิทย์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายวีระพงศ์
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กหญิงยลวรรณ
เด็กชายยศกร
เด็กชายฤทธิเดช
เด็กหญิงลิศา
เด็กหญิงอัญชลีพร
เด็กชายทวี
เด็กชายวรเชษฐ์

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๓๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๐ เด็กหญิงชวัลลักษณ์

เด็กหญิงณัชชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๒ เด็กหญิงนงลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๓ เด็กหญิงปานนัสดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๔ เด็กหญิงปริยพิชญ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๑

นามสกุล
บุญลือ
แก้วสา
ลาคำ
ประชุมเหล็ก
นารวง
มูลนาค
วิชัยคำ
ไชยบุรี
คดอุทร
ภูมิพรม
เครื่องทิพย์
ผ่องสนาม
ลาคำ
พลตรี
ดวงศรี
หารคำ
ยอดเทียน
อยู่หาด
นวลนิล
วารินกุฎ
ผุโพธิ์
อุตรา
เบ้าศรี
จันภักดี
พิมพ์สุวรรณ์
เพชรสังหาร
แสนโบราณ
งามสันเทียะ
สมชัย
ผมภูเขียว
ภู่สุวรรณ์
คำกวย
นิลสนธิ
พลอยสำลี
วงศ์พิทักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดอีสานสามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๕

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายดุจเทพ
เด็กชายพิชฏ์ุฒน์
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงสวรรยา
เด็กหญิงภัณฑิลา
เด็กหญิงปริตา
เด็กหญิงไอริน
เด็กหญิงชรินดา
เด็กหญิงสุภชัญญา
เด็กหญิงสวัญญา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงภัทรภร

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๕๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๗

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๘ เด็กหญิงพิมพ์พรรณ

เด็กหญิงวีระดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๐ เด็กหญิงกิตติมา
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๑ เด็กหญิงรวิสรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๒ เด็กหญิงพิทยาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๑

เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กชายณัฐวุติ
เด็กชายพุฒิพร
เด็กชายวรภพ
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กชายเมธี
เด็กชายหัฏฐกร
เด็กชายจักรินทร์

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๒ เด็กชายพรหมมินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๘๙

เด็กชายปรัฎชญา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงณัฐวีร์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงสิตานัน

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

คุ้มวงษ์
ท้าวเพชร
ประจันตะเสน
ปรุงวนิชกิจ
ไทยแสง
ยกบุญญาธิการ
หงษ์ดำเนิน
ไพรสวอเตอร์
คงรส
สวนปรารมณ์
แรงกสิวิทย์
คุ้มตระกูล
วงษ์โพธิ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

สิตานนท์
มาศนอก
ผุยมา
เทียมเพ็ง
ศรีมาดี
บุญเรืองนาม
ปลื้มสูตร
มาดี
พลไทยสงค์
ทันประโยชน์
กระตุดนาค
ยินดี
สาระชาติ
ศิริอ่อน
การะเกษ
ลอยลม
ผ่องใส
อบมาลี
ภุมรินทร์
พิมพ์สิงห์
มะโนน้อม
นาควงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๐

เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงช่อลดา
เด็กหญิงณริศรา
เด็กหญิงอังควิภา
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงพรพิกุล
เด็กชายศิวัช
เด็กชายวัฒนกิจ
เด็กชายบวรวิชญ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงมลิสา
เด็กชายทินภัทร

สอนสุภาพ
กองเงิน
เชื้อธรรม
นิลน้อม
สุขเกษม
แดงกลิ่น
สิงห์ไพร
จีนมหันต์
พงษ์ประยูร
เชื้อรอด
เทพสมรส
อ่อนสี
หงษ์ษา
พงษ์เพชร์
นันทศรี
แผ่นทอง
อินทร์คำ
พิไลกุล
เชื้อนิตย์
สีหาบุตรโต
มีศิลป
มินทขัด
ลุนพันธ์
ผุดผ่อง
บุบผามาลา
โชคใจดี
ภู่วิเศษ
อินทต๊ะทร
นิลพงษ์
เลือกชิ้นเงิน
แดงด้วง
แก้วกลำประเสริฐ
มาลัยกุล
จินดา
ศรีลาดี

พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๐๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๔

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๕ เด็กหญิงจันทกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๑

เด็กหญิงสุดเกษม
เด็กหญิงกรณิศ
เด็กหญิงปณิศา
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายวสุธร
เด็กชายชิงชัย
เด็กชายวีรัช
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงจิราพรรณ

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๔

เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงกีรติกา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดวังตะเคียนทอง
วัดวังตะเคียนทอง
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอาภัสรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๖ เด็กหญิงนภาวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๗ เด็กหญิงกานต์ธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๘ เด็กหญิงวิริสรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๙ เด็กชายทีระนนท์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๐ เด็กชายธนพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๑ เด็กชายชัชพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๒ เด็กชายณัฐพล
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๓ เด็กชายกรกฏ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๔ เด็กชายชาตรี
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๕ เด็กชายโกมล
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๖ เด็กหญิงศศินิภา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๗ เด็กหญิงอรทัย
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๘ เด็กหญิงกัญญาวีร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๓๙ เด็กหญิงชลดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๒๕

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๐ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๔๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๕๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงนรกมล
เด็กหญิงอรัชพร
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กหญิงฐิตินาถ
เด็กหญิงดวงธิดา
เด็กหญิงนภิษา
เด็กหญิงบุญวรรณ
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงกลีบสใบ
เด็กหญิงนนทพร
เด็กชายวีรลักษณ์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายจุฑามาศ
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายพัชรพงศ์
เด็กชายศุทธิพงศ์
เด็กหญิงจัสมินท์
เด็กหญิงชลนิภา

นามสกุล
เกตุค้างพลู
สีเผ่น
พรมบุญมี
ธุระสุข
งามดี
หงษ์ลอยลม
มีพัฒน์
โคตรคำ
ราชโสม
แสงทอง
หีบกิ่ง
ธิบดี
ศรีนุ
โพธิ์ศรี
คล้ายมอญ
พรมวงศ์
มากถี่
แปนงาม
สงค์ประเสริฐ
เซี่ยงฉิน
ไชยะ
ซารัมย์
สานจันทร์
ทั่งพรม
คงสันเทียะ
งอกงาม
หนไธสงค์
บุตรสอน
เขียมขุนทด
อินทสร้อย
หนูศรีเจริญ
พลถวิล
ชำนิประดิษฐ์การ
ศิริจันทร์
เผ่าพันธุ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาพลวง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังขาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังขาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดซับบอน
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงชนิกานต์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๑ เด็กหญิงพัฑฒิดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๒ เด็กหญิงศศินา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๓ เด็กหญิงสุชาวดี
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๔ เด็กหญิงสุนิสา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๕ เด็กหญิงพรนภัส
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๖ เด็กหญิงนิภาพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๗ เด็กชายอติคุณ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๘ เด็กชายอิทธิกร
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๙ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๐ เด็กชายจักรกฤต
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๒ เด็กชายปุณณวิช
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๓ เด็กชายศรายุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๔ เด็กชายณภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๕ เด็กชายอนวิทย์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๖ เด็กชายเจษฏา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๗ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๘ เด็กหญิงพิยดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๗๙ เด็กหญิงชนิภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๐ เด็กหญิงณัฐธิชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๖๐

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กชายอภิวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๔ เด็กหญิงสุทธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๕ เด็กชายชนาธิป
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๖ เด็กชายสิรดนัย
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๗ เด็กหญิงอธิชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๘ เด็กชายสุริยัญ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๐ เด็กชายอาจหาญ
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๑ เด็กชายไกรวิชญ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๘๓

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๒ เด็กหญิงณนันทภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๔

เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงชลธิชา

นามสกุล

ศรประสิทธิ์
พันชะนะ
เจริญรัตน์
สวิงรัมย์
พูธิ
เศษมาก
ทิพมาบุตร
นะสกุล
อยู่ประเสริฐ
จันดาเพ็ง
หาเวียง
ชอบดอน
แก้วสิน
กองาม
แก้วซุง
สิงห์เปยม
เทพแก้ว
สุขสม
ธูปเพ็ง
ชัยหมก
ทองแท้
วินทะชัย
กุลพานิช
นาคแสง
สีฟุง
กล้วยเอี่ยม
สิงห์โพธิ์งาม
รัตนวิจารณ์
พรมดี
หาดยาว
บุรีรัตน์
สีสมุทร
วงษ์สุวรรณ
ยุงสันเทียะ
พุทธาจารย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดวังขาม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๕

เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงยุติกา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายเฉลิม
เด็กชายปรินธร
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายสมัคร
เด็กหญิงฉัฐนที
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายปณชัย
เด็กหญิงกรรวี
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพจรินท์
เด็กหญิงณัฐวลัย
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงรัตติการณ์
เด็กหญิงกรกมล
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงสิริกานต์

พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๑๙๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๖

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๗ เด็กหญิงพัชราวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๘

เด็กหญิงศิริหทัย

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๑๙ เด็กหญิงสุพรรณษา

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๒๙

เด็กหญิงศวรรยา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กชายมหาเทพ
เด็กหญิงกันฑิมา
เด็กหญิงเจนจิรา

นามสกุล
โพกพาน
กลิ่นนิรัญ
นันโท
ชุตินธร
กันทอง
กัลยาประสิทธิ์
บริบูรณ์
ไตรรงค์
ธรรมมา
คำดี
วิชัย
บั้งเงิน
ปยเมือง
ยันตะคุ
บุญธรรม
ปะละสี
มังกรทอง
บ่อชน
อัคคะจันทร์
จันทร์เชื้อ
บุญน้อม
เรืองรัตน์
นามแสง
เสื่อพรหม
เสื่อพรหม
จันเส
บัวดี
คำเพราะ
จวนรุ่ง
วรรณชัย
สีสร้อย
งามรุ่ง
ทองสุข
เสนา
ชูพรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู

สังกัดวัด

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินถาวร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินถาวร

วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดสวนธรรมศรีมงคล
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเกาะแก้ววนาราม
วัดเนินถาวร
วัดเนินถาวร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหิน

วัดไทรงามสามัคคี
วัดไทรงามสามัคคี
วัดไทรงามสามัคคี
วัดไทรงามสามัคคี
วัดเนินศิลาเพชร
วัดเนินศิลาเพชร
วัดภูเขาทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหมู
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองดู่
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองดู่

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหิน
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหิน
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหิน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงลึก

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวิทยากร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๑ เด็กหญิงสุพรรษา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๒ เด็กชายนิคม
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๓ เด็กชายสุรเชษฐ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๔ เด็กหญิงอรสา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๕ เด็กชายกิตติพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๖ เด็กชายคเชนทร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๗ เด็กหญิงณัฐนิชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๘ เด็กหญิงบัณฑิตา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๙ เด็กชายพัสกร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๐ เด็กหญิงวิกาวี
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๑ เด็กหญิงสุภานัน
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๓ เด็กชายณตะวัน
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๔ เด็กชายชรัญู
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๕ เด็กหญิงวรัมพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๖ เด็กหญิงชนัญชิตา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๗ เด็กชายอาติยะ
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๘ เด็กชายพลศาสตร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๔๙ เด็กชายธนเดช
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๐ เด็กชายชัยภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๑ เด็กชายธีระพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๒ เด็กหญิงวาสนา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๓ เด็กชายธนพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๔ เด็กหญิงมานิตา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๕ เด็กหญิงเพ็ญนภา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๖ เด็กชายจักรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๗ เด็กหญิงจันทรวิมล
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๘ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๕๙ เด็กชายศุภสิทธิ์

นามสกุล

บ่อสร้อย
พานเงิน
สุวรรณ์
จันทร์ชู
แดงนำคู้
ทานาม
แก้วนพรัตน์
สมพงษ์
กงเกียน
โยธี
วีระพันธ์
ทองซาว
คุ้มสิงห์สันต์
คล้ายใจตรง
สงรังษี
สนุ่นดี
สนุ่นดี
แสงเงิน
แก่นเกลี้ยง
เพียดจันทร์
ขำยิ่งเกิด
สนุ่นดี
แจ่มหะทัย
คำฤทธิ์
ปาลบุตร
สารีน้อย
โพธิ์ใบแย้ม
เข็มทอง
ผ่านผิว
สร้างรอด
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๐ เด็กหญิงกรองกาญจน์ กงษี
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๑ เด็กหญิงเขมิกา ผมงาม
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๒ เด็กชายปติศักดิ์ ปุริเส
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๓ เด็กชายพงศกร เทียมจันทร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๔ เด็กหญิงกฤตพร ไชยพันธ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๓๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงลึก
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงลึก
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังศาล

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังศาล
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังศาล
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังศาล
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังศาล

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังศาล
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังศาล

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังศาล
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังศาล
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังศาล

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเดื่อ
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำเดื่อ

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเดื่อใต้
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังไผ่
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดบ้านนาสามัคคี
วัดห้วยทรายใต้
วัดห้วยทรายใต้
วัดห้วยทรายใต้
วัดค้องาม
วัดค้องาม
วัดค้องาม
วัดค้องาม
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๕

เด็กหญิงทักษภรณ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายพุทธิพงษ์
เด็กชายศิวนาถ
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายจตุพงษ์
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนิศร
เด็กหญิงธิพย์ติญา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอธิปไตย
เด็กชายอภิษฎา
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายกันตพล
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กชายฐิติภัทร์

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๖๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๗๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๕

พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๖ เด็กหญิงณัฐปภัสสร

เด็กหญิงณิชกมล
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๘ เด็กชายยุทธภูมิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๙ เด็กหญิงวรรณิษา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๐ เด็กหญิงสุภิชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๑ เด็กหญิงสุภิญญา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๒ เด็กชายอิทธิกร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๓ เด็กหญิงจิราพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๔ เด็กหญิงสาวิตรี
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๕ เด็กหญิงสุพรรษา
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๖ เด็กชายอาณัติ
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๗ เด็กหญิงกัลยารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๘ เด็กชายคณิศร
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๙๙ เด็กชายชาตรี
พช ๓๕๑๖๒/๒๒๘๗

นามสกุล
พะวร
อุ่นกุดเชือก
แปนทะเล
สาลีผล
ปลูกงาม
สารวรรณ์
เหมือนช้าง
เพชรมีดี
เกตุแก้ว
ปองท้าว
กลัดปอม
กึนสี
พิมพกุล
ไขคำ
ประชาบุตร
กามิน
ศรีสะอาด
ท้าวเงิน
ทองสุข
ทองสุข
โทนแก้ว
เกลื่อนเกตุ
ธรรมโชติ
สุมินทนะ
มังษะชาติ
ชาวดง
วัดบุญเลี้ยง
ทองเสงี่ยม
นึกมั่น
เกตุเอี่ยม
พืชศรี
นันตะวงค์
ปรีชา
นรินทรวงษ์
ปาคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพญาวัง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพญาวัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมตตาศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเลา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเลา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเลา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านใหม่
วัดหนองไม้สอ
วัดหนองไม้สอ
วัดท่าไม้ทอง
วัดท่าไม้ทอง
วัดพญาวัง
วัดพญาวัง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๐

เด็กหญิงณัฐฐริกา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงปารณีย์
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายพีรภัฐ
เด็กชายพีรภาส
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิทธิศักดิ์

พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๒

เด็กหญิงจิดาภา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๔ เด็กหญิงชลธิชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๕ เด็กชายนพัฒต์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๖ เด็กชายพีระพล
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๗ เด็กชายมงคล
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๘ เด็กหญิงวรรณกร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๙ เด็กชายวัชรพงศ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๐ เด็กชายอิทธิพล
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๑๓

พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๑ เด็กหญิงญานวรรณ

เด็กหญิงณัฐพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๓ เด็กหญิงปนัดดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๔ เด็กชายสุจินดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๕ เด็กหญิงกฤติญา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๖ เด็กหญิงมีนา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๗ นางชีทองปุน
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๘ เด็กชายธนากร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๙ เด็กชายธาวิน
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๐ เด็กหญิงปุณยวีร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๑ เด็กหญิงไอลดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๒ เด็กชายภูนเรศ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๓ เด็กหญิงจิตติสุดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๔ เด็กหญิงจิรัชยา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๒๒

นามสกุล
คงจริง
อินกัน
กิ่งรัก
แซ่ล้ี
ต่างใจ
วงศ์ษา
เลิศล่อง
เลิศล่อง
จำเริญธรรม
เกตุกอง
ปลัดท้วม
คงจริง
แสนศรี
แก้วด้วง
อยู่เย็น
ฝนพรหมมินทร์
วงษ์สาลี
มูลวิชา
ปลัดท้วม
ก้อนเทียน
พรมหมื่น
คำแจง
พลเที่ยง
โสประดิษฐ์
ศรีสุรินทร์
แดงดี
พุฒซ้อน
คำมีวงค์
อูปคำ
มั่นยืน
บุญสุริยาธรรม
กันงา
ผลาจันทร์
ทองผุย
ตาไทยสงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา

๐๒/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านศาลาลาย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงขุย
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงขุย
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงขุย

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงขุย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

สังกัดวัด

วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดโคกสารสัจจธรรม
วัดโคกสารสัจจธรรม
วัดศาลาลาย
วัดสว่างเนตร
วัดสว่างเนตร
วัดสว่างเนตร
วัดสว่างเนตร
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงฐานิชญา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๖ เด็กชายราชันย์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๗ เด็กหญิงวาสนา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๘ เด็กหญิงกชกร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๐ เด็กชายธีรภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๑ เด็กหญิงพัทรธิดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๒ เด็กหญิงวรรวิสา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๓ เด็กหญิงสุดารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๔ เด็กหญิงสุภิญญา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๕ เด็กชายเสฎฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๖ เด็กชายศิริวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๓๕

พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๗ เด็กหญิงขวัญกาญจน์

เด็กหญิงณิศวรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๙ เด็กหญิงทักษอร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๐ เด็กชายรชตะ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๑ เด็กหญิงจุฑารัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๒ เด็กชายชยพล
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๓ เด็กหญิงธัญรัตน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๔ เด็กชายบัญชา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๕ เด็กชายพรชัย
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๖ เด็กชายพัชรพล
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๗ เด็กชายยศกร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๘ เด็กหญิงวรรณพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๕๙ เด็กหญิงวรรณิสา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๐ เด็กหญิงศศิรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๑ เด็กหญิงศิริวรรณ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๒ เด็กชายศุภณัฐฎ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๓ เด็กชายสรณ์สิริ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๔ เด็กชายอภิรักษ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๕ เด็กชายอภิสิทธิ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๖ เด็กชายอรปรัชญ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๗ เด็กหญิงอริสรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๘ เด็กหญิงอัมราพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๖๙ เด็กหญิงกาญจนา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๔๘

นามสกุล
ครัวกลาง
เลิศลำ
สาตาชนม์
เกียงขุนทด
เหล่าเจริญ
สังข์อำนวย
ศรีหาจันทร์
มหาหิงษ์
จันทนา
ตาไทยสงค์
แก้วโพนงาม
คุนุ
จันทร์พงษ์
คงทอง
เนตรแสงศรี
ยาแก้ว
ดวงจันทร์
ขวัญใจ
สมบุญโพธิ์
สมคำ
จรรยา
แก้วสมบัติ
คันทะมัง
เรืองศิริ
บุตรทุมพันธ์
ขันคำ
พรมสิงห์
เค้านา
สุขคุ้ม
สมมะณะ
พรหมมา
ทรงพุฒ
กันทะสอน
แสนประสิทธิ์
ธูปนิ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดโนนสง่าบูรพาราม
วัดเขาสูงราษฎร์บำรุง
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงจีรนัน
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๑ เด็กหญิงศรุตา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๒ เด็กหญิงกนกพร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๓ เด็กหญิงทิพานัน
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๔ เด็กชายธิวา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๕ เด็กชายธีรเดช
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๖ เด็กชายวิชิตชัย
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๗ เด็กชายวิฤทธิ์พล
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๘ เด็กชายสุรยุทธ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๙ เด็กชายอมรเทพ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๐ เด็กหญิงกรรณิกา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๒ เด็กหญิงฉัตรนภา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๓ เด็กชายทัศไนย
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๔ เด็กชายธันวา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๕ เด็กหญิงเปรมฤดี
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๖ เด็กชายเพชรทาย
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๗ เด็กชายภานุวัฒน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๘ เด็กหญิงมณทิยา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๘๙ เด็กหญิงศศิธร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๐ เด็กหญิงสาวิตรี
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๗๐

พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๑ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา

เด็กหญิงณัฐชยา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๓ เด็กหญิงปยะดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๔ เด็กชายธนภัทร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๕ เด็กหญิงเจตสุดา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๖ เด็กชายชัยชนะ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๘ เด็กหญิงปาริฉัตร
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๙ เด็กชายภูมินทร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๐ เด็กหญิงรวิสรา
พช ๓๕๑๖๒/๒๓๙๒

พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๑ เด็กหญิงกุลลณัฐดา

เด็กชายเกรียงศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๓ เด็กชายพชร
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๔ เด็กชายวรพจน์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๒

นามสกุล
ปนเทศ
ศรีหร่าย
ก้อนแพง
ดวงสา
จันทร์ธรรม
จวงแก้ว
กระต่ายทอง
ไกรนิตย์
เกตุวงษ์
บุญมาก
รัววิชา
ศิริวัฒนพันธุ์
สุขเกษม
พรมสิงห์
ทายา
พรมสุวรรณ์
แก้วรัตน์
บุญนาค
มีขวัญ
สุขภิบาล
เพ็ชรพรรณ
เข็มด้วง
กัญญาประสิทธิ์
ศิรินัย
นิลเพชร
เคนมี
บุญณะ
แดงแตง
ทองขาว
แสงสาย
แสงคำพันธ์
สีนำเงิน
พุดมี
แดงแตง
ภาวะโสภณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขอน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขอน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขอน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังขอน
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขอน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชะนาง

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชะนาง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหยกฟา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหยกฟา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหยกฟา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวโตก
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
วัดวังปลาช่อน
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๕

เด็กชายวิรัชสัณห์
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กหญิงหยกผกา
เด็กชายชานนท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายนันตชัย
เด็กชายปภาวินท์
เด็กชายเมธี
เด็กชายราชินทร์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพันตรี
เด็กชายธีรชัย
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงราตรี
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรปยา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายประวีร์
เด็กชายธนกร
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายฐิติศักดิ์

พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๐๙
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๑๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๒๙

พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๐
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๑
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๒
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๓
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๔
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๕
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๖
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๗
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๘
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๓๙

นามสกุล

พรมมาก
ศรีสอน
โทนสกุล
คะโมระวงค์
หลวงปราบ
รักษาชอบ
ดารา
ผุสิงห์
ผากงคำ
ชำนาญ
ภูเวียงแก้ว
มารักษา
สร้อยจันดา
แก้วคูนอก
ด้วงจันทึก
ภูเวียงแก้ว
เกิดคล้าย
สิงห์กุรัง
ม่วงเผือก
เดชทรรณ์
บุญทิพย์
ดาวเรือง
พรมสาย
ลีหัวสระ
เหขุนทด
เหขุนทด
ดีเพชร
ตะกรุดเงิน
เดชโนนสังข์
มูลทา
ศรีเถาะ
อุตเสนา
เด็กชายอิทธิพรรษา เอนกนวล
เด็กหญิงกชวรรณ กรทรวง
เด็กหญิงกัญญาวี บุญเล็ก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองกรวด

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดใหม่สามัคคี
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชำนาญ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๑
ลือหาญ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๒
งามเลิศ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๓
แผนพงษ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๔
พึมขุนทด
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๕
เพมขุนทด
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๖
รู้ศิลปศาสตร์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๗
ไววิญญา
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๘ เด็กหญิงพรรณสรัล พวงพันธ์ศักดิ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๙ เด็กชายมล
ลุงติ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๐ เด็กหญิงหมวย
ลุงติ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๑ เด็กหญิงเขมจิรา เพ็งสุข
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๒ เด็กชายชนะศึก โชติแสงศรี
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๓ เด็กหญิงณัฐภรณ์ อักษรพิมพ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๔ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พิมเสน
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๕ เด็กชายธนวัฒน์ แก้วใส
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๖ เด็กหญิงอภิชญา นรพิมพ์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๗ เด็กชายคณพศ
คำคูณ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๘ เด็กหญิงรัตติกาล สืบทายาท
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๕๙ เด็กหญิงศรวณีย์ ศิวะวงษ์เกษม
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๐ เด็กชายจีระศักดิ์ เฮ่อปุณญาทรัพย์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๑ เด็กหญิงกรวิภา อัมมะวัน
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๒ เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยบุญ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๓ เด็กหญิงจุฑามาศ เหมือนศรีชัย
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๔ เด็กชายธนวัฒน์ บัวบาลบุตร
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๕ เด็กหญิงนันธิชา นุชขำ
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๖ เด็กชายพันกร
อาดแก้ว
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๗ เด็กหญิงจีราภร บุญยิ่ง
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๘ เด็กหญิงชนรดี
อำศรี
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๖๙ เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์พรม
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๗๐ เด็กหญิงดวงกมล เชียงกราว
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๗๑ เด็กหญิงธัญยพร จันทร์สุริย์
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๗๒ เด็กชายปาล์มรินทร์ ปนปก
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๔๐

เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงภวิภา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กหญิงชนกนันท์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๒

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้าน กม.๒

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๒
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดหนองบัวเริง
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดแคมปสน
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยไผ่
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๗๒

ศ. ๘
เลขที่
พช ๓๕๑๖๒/๒๔๗๓

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภานิชา น่วมดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้าน กม.๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเสาธงทอง

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๗๒
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