
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๔,๑๑๙ คน ขาดสอบ ๖๙๓ คน คงสอบ ๓,๔๒๖ คน สอบได้ ๒,๒๐๖ คน สอบตก ๑,๒๒๐ คน (๖๔.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๑
นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย

๐๕/๐๕/๒๕๐๕
สำนักงานพระพุทธศาสนามจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๒
นางเครือวัลย์ ทองบุ

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ สำนักงานพระพุทธศาสนามจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๓
นางสาวขวัญเรือน อบเชย

๑๖/๐๑/๒๕๒๔ สำนักงานพระพุทธศาสนามจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๔
นายประเสริฐ วงค์ปาณะศิลป

๐๐/๐๐/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๕
นายสว่าง จันทร์ทัด

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๖
นายธำรงค์ สาคร

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๗
นายอัมพร อินตา

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๘
นายโกสินทร์ แสงสว่าง

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๐๙
นายวีรภัทร ชาติเสรี

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๐
นายสุวิน พุดสีทอง

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๑
นายภิญโญ ตาปราบ

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๒
นายอรรถพล จันระวังยศ

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๓
นายนพพงษ์ นิลสาย

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๔
นายพลพรต ช่างทอง

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๕
นายสุรชัย สุพะวงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๖
นายไพฑูรย์ เขียวนำเพขร

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๗
นางสาวปติพร วัฒนรัตน์

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๘
นางสาวทิพวัลย์ เปยดี

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาวเบญจมาศ ทับทิมน้อย

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๐
นางสาวอินทิรา อรัญโชติ

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงภัทริน สร้อยมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงอรัญญา สายชมดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ แถวปลิว

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงรินลณี วรรณา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายคันศรเสก ปะวะขัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายธนากร เพ็งสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แขกต้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยิมบุญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงณัฐชา บุ้งจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงนันทิตา โวหาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงนำมนต์ โนนแวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงนิตยา บัวทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงปญญาพร ปุราทะกัง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพัชราภา คำน้อม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ยงอินติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงวรรณพร เกตุทองมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุทธิธาดา ศรีสุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงอาธิตติยา กาจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายคฑาทอง ปะวะขัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายจุลจักร จำปาด่วน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายทัศน์พล กว้างขวาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิลุน

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงจันทรา เสาผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงจีราภรณ์ แก้วเพ็ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงจุฑามาส พานเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนิตรา ทาบุตตะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงเบญจมาส เกิดนาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงทิตยา เพียแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงพรนิภา แสนสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงวณีรักษ์ บำรุงราษฎร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายปองพล กาอ้วน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพรชิตา แสนสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๓
นายจักรกฤษณ์ รูปขาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายศรายุทธ ขำปลอด

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๕
นายสุณัฐ

นิลรัตน ณ อยุธยา ๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงแจ่มนภา จำนงค์บุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา โสภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๘
นายศิริโรจน์ รอดมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๕๙
นางสาวนิภาพร สังข์ที

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๐
นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์หยวก

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวจิราวรรณ อุผา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๒
นางสาวพิมพกา ชะนะแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาววรรณวิศา ยอดและ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวรัชนีกร เกษามูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๕
นางสาวรัตนากานต์ ช่างทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๖
นางสาวปวิชญา พรหมมา

๑๖/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงวรางคณา เลิศแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดโนนปาลวก  

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงสิธีธร บุญเกิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงอรทัย พุกกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายชัยภัทร สริมงคล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงนัทชา วันดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ข่วงทิพย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงภัทรวดี หอมสมบัติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงวรญา คำศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงชลธิชา รักภู่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ควรสมบัติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงศริยา บุญเกิด

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงอลิสา กองพรม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงรติพร กองพิม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงจริญา นวลเกตุ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังซอง วัดอาคเนย์  

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงวันวิสา สุขเนตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงนาขวัญ เชมันเขตวิท

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ยาโต

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายฐาปกร อินทร์พินิจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายสุวิทย์ พูนเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายอดิเทพ พานทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายภานุวัต ยศภูมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายพุฒิชัย ไกรยะโส

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ ขอนทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายวรวิช กุลโฮง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายอดิสร สิทธิ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายวงถาวร กัลยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายอนุชา พันเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายวรพล บุญเชิด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายฤทธิชัย เมืองแมน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายฤทธิเดช เมืองแมน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปริศนา เดชรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงณัฐชา พรหมลัทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวารุณีย์ บัวทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงมุกดาวรรณ พูนเกิด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธิติศักดิ

์

อยู่โพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงนำอิง พรหมลัทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภานุพงศ์ คำคูณ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ร้ายกลับดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงวิภาวดี โสนะโชติ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายวุฒิภัทร สุกสัก

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายเจษฎาพร จิตต์จำนงค์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมอยาสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

นายอ่อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงนันธิดา สมศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วภิรมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายวัชรากร ทับมีบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายวีรภัทร เอียมมาก

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายศรัณย์ภัค ซิวเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายเจษฎา พรหมลัทธิ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตกใต้ วัดสวนราชวิมลเมธี  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรเชน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงพิมผกา คำทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวรรณรดา เคลือศิลป

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายดนัย นาคจำนงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายบูรพา ทารัก

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายธนมนต์ เทียมโฮม

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายนวพล สุขอ่วม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายนัทธพงศ์ บุญมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธีรเดช ผิวยะกา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงละอองทิพย์ เมืองเป

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงวิไลภรณ์ กองแกม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายธวัชชัย บัวศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดสามัคคีชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายเพชรทิวา มะยี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายธนพงษ์ ทองกลึง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทองกลึง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายณัฐพล สอนวดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายถุงเงิน มีเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายวสุพล แก้วเนตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงกรรณิกา ขวัญยืน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หล้าม่วง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงพิยดา สารผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงประภารัตน์ กัลยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวิกานดา ศรียศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายศราวุฒิ ต้นศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายเอกลักษณ์ เปล่งภู่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงเจษฎาพร คงเหลียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงนันทกานต์ สุวรรณพจน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงสุชานาถ ใหมบัวเขียว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยมงคล วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายวรากร ศรีจริยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์เพ็ง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงคันธรส บุญสายยัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายคเชนทร์ สระศรีสม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายดนัย รู้จริง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ หาวิจี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายปกรณ์ อินทร์สูง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายศรายุทธ บัวทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

เพียราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายสนธยา อภัยนอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอริษา วุฒิยา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุนิสา ทรทึก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงรัญชิดา ยาสมุทร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงธานุมาศ จันเมฆ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงภิญญดา ไหวพรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงนภัทราพร โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงผกามาศ แซ่เจว

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายจตุพร โต๊ะทราย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงสุทธิดา วงศร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายชาคริต พรมสง่า

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงภาณุมาศ ดวงทำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโค้ง วัดโนนสว่างจันทร์  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงอภิสรา เรืองโรจน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ ก้อนตุ้ย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกิตติทัต วรเกตุ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ วัดห้วยไคร้  

พช ๓๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ขอตาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยไคร้  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายภูวนัย เอียมสะอาด

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายวีระชัย กิจติยะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะวันหะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายชลธิชา นาคอัมมะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงดวงกมล ศรีษะบัว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงรติรส ขันแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงรติมา ขันแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงนันท์นภัส วงค์ษาไชย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงเบญญา แก้วเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงเบญจทิพย์ บุญหล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอัษฎาวุธ เมืองแสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงนนทวรรณ สังข์ประเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงฐิติญา สร้อยมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงวรัญญา พระนคร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงศิริโสภา ทองกัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชย์ เหมศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๖
นางอุบลรักษ์ ราชบุญคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายเพชรบูรพา แผลงมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายธีรเดช ใหม่นาเพียง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายณัฐกร ทองไทย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายกิตติพงษ์ แดงแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายชานนท์ กิจติยะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงอรนุช สุขจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ ดวงดาว

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงปยนุช ร่วมธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงวิลาสินี พันธ์น้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สังข์ชวนไพร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายคมกฤช พิมพูล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงสิริภรณ์ ชาวใต้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายภัทรพล กู้ศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ปนทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงสิริกัญญา ปนเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกมลชนก ไสยาน้อย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงเกสราภรณ์ วงศ์คำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที 137

่

วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงอังคณา สมใจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกรวรรณ มากำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงศรัญญา มาแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายชนัต ชนะนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เปยมพาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกรกมล โคดคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวรรณเกษร บุ้งเจาะบาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอารีญา บุญมาก

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์นุช

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูจอมขำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายวรพล เนียมหมืนไวย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงประภาศิริ สีโพด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายอรรถมาตร อ่อนทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธัชนนท์ วาจาดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฐวรา สุขณรินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๑๙
นายบดินทร์ สำเร็จดี

๒๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายสรศักดิ

์

ทองอยู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงศิระสิทธิ

์

โอฐธนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงสมปอง ทองเกาะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายณัฐพล ทรงบาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงชลทิชา มาสอน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงทิญาดา เสือเกิด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวนิตยา ภักดีสอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพนิดา ทองเกาะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๒๙ เด็กหญิงพรกนกวรรณ
ตาลต้น

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวมินตรา วัฒนะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๑
นางสาวสงกรานต์ การินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๒
นางสาวอุษา นกก่าน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๓
นางสาวจันดา พันเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๔
นายสุทธิพงษ์ พุทธิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๕
นางสาวกาญจนาพร ก้อนพรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๖
นางสาวกานดา พรมเวียง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๗
นางสาวสาริตา สวนหอม

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๘
นายจารุกิตต์ ช่างเกวียน

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๓๙
นายเฐียรณรงค์ ทองสังข์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๐
นายหัสวรรษ โทผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๑
นายอดิศร จันทร์อ่อน

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๒
นางสาวมุจลินท์ ก้อนคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๓
นางสาววนิดา มันคง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวสุวิษา กาเบ้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๕
นางสาวอังศิมา แก้วฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวอาทิตยา วรเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๗
นางสาวกิติยาภรณ์ บูรณะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๘
นายธนบูรณ์ กุนนะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวชลดา ผิวขาว

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๐
นายวิริยะ วงศ์มานิตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายวรวุฒิ จันทะคูณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดสามสวน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงชลธิชา แบกบุญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา จิตวัฒนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสาวิตรี บุญมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดสามสวน  

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๕
นางดวงพร แก้วยม

๑๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๖
นางสาวรัชนี เมืองคุณอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๗
นางสาวสุพัตรา พรมชา

๐๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๘
นางสาวอรวรรณ อินทร์วิเชียร

๓๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๕๙
นายวินัย สิทธิใจ

๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๐
นายวันชัย บุญเหลือ

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอหล่มสัก

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๑
นายพินิจ กันหา

๑๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๒
นายนัฐวัตร นามสิมมา

๐๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๓
นายจิรวัฒน์ แซ่หลอ

๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวกมลทิพย์ ท้าวเงิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๕
นางสาวสุภารดี กีจง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวหทัยรัตน์ แสงดาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๗
นางสาวเพชรรินทร์ พ่วงพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๘
นายสุรศักดิ

์

เคนชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวกัญญารัตน์ วันเนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวขวัญชนก ยศถา

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวกัญญารัตน์ ขุนหีต

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๒
นางสาวนภาพร คีรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๓
นางสาวปญญ์ชนิตา มาถึง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๔
นางสาวศุภนิดา นกงาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ จันตัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงพุธิตา ด่านเจริญผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายภัทรกร สุขประเสริฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภักดีกิจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงภัทรวดี ฮาดวิเศษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายภูมิชัย ธุวะคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายภูมิภัทร สีหาราช

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงมนปริยาพร กลินแดง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงมลฑกาญจ์ บุญประสพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงมลฤดี แซ่สง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงมุกธิดา จันที

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงรุจิรา ดีพิมาย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงลลนา นันทกรพิทักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงลักษิกา แสนสกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงลัทธพร พงศ์นิจภัทร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายวงศธร สีดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายวรพต บุญเรือน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงวริยา พรมท่อน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายวรเมธ เรืองน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวัชรชัย นูเนตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงวัชรากร เชือตระกูล

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา หอมตา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงศรัญญา มหุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายศักดิภัทร เสนายอด

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ นกคุ้ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงศุภาสินี แซ่ลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงสวรรยา เครือสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายสหภาพ โสภาพงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุภิชญา พวงบุบผา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงสโรชา ผ่องจันดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายอติชาติ ผิวทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายอภิวิชญ์ คำวิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริไพศาลประเสริฐ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงอมราพร ปนศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายอริยะ นาคาพจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงอักษราภัค วังรังกา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงอารียา สตีเฟน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายเจษนภัส พัวปอง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงโยษิตา ตาจันทะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงกชกร ราชมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกชพรรณ ตุลสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงกรรณิกา มาแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินทรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงจามรี แสนใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงณิชากร คัญทัพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงธนรัตน์ ทองวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธรรญชนก อินทรจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายปาณะพงษ์ ช้างกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงพรชนก จันทร์ปุย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงภูริชญา เนาว์แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายมณฑล วงศ์ทับเบิก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายรชต หาระสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงรัชรินทร์ คำหม่อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ ภูคันทา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงลภัสรดา ท้าวพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงวนัชพร แก้วระดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ สุยะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงศิวารินทร์ วิชิตนาค

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายสรยุทธ บุญมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายสิทธิโชค จันทร์โท

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายสิริเชษฐ์ บุญประคอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงสุภาวินี ภักดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายเนติพงษ์ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชญาดา ชนะบุญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เขียวประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงจิรารัตน์ แซ่หลอ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงชมพูนุช คำพิมพ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงเมธาวดี สมานพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายรรรรร จันโท

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๕
นางธนวรรณ ทองหล่อ

๑๔/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๖
นางสาวธนาภรณ์ เอียมกาย

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๗
นางผกาทิพย์ สร้อยสาย

๑๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวมณฑิรา มีโภค

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๔๙
นางสาวอนิสา ชะตาชน

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวธนัชพร แก้วเจียมวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวนุธิตา อุ่นใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๒
นายชิษณุพงศ์ จงอ่อนกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๓
นายจริยวัฒน์ สุขราช

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พลยศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเพชรลดา ทองอิม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงสิรินธร อุดมศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงมาริษา โยธาจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายปธานิน แสงมณี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวรดา มาจุ่ม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญเผย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำชู

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายคณิศร บุญโส

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพลกันต์ วันชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายศุภกร สมทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงจิราวรรณ นรสีหา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ชาวดร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายเอกลักษณ์ คำสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงภิรญา กีรติเมธาวุฒิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงอรไท เพชรนันท์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวเบญจพร จันทร์โท

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงอรัญญา หมู่ดวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๒
นางสาวปุณฑริกา ริมนก

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๓
นางสาววรรณกานต์ บุญธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๔
นางสาวปยาภรณ์ สีสิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๕
นางสาวมัณฑิตา กุลแอะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๖
นางสาวจีราพร โฉมอุดม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๗
นางสาวดวงหทัย คำภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๘
นางสาวอุษา ชูทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๗๙
นายปฐวี จีกัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาวสุธาวรรณ์ เต็มแต้ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงจันทร์นิภา คำอ้าย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงจารุจันทร์ แก้วประสงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงธรรพ์ณธร วันทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงธีรนาฎ พิมพ์คง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปองท้าว

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงอริสา มาจุ่ม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงชลธิชา แก้วเกิด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายณัฐวุธ ด้วงนุช

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวัชระ กำมาทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสกุลวัฒน์ พรมคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงวรารัตน์ คำเงียบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงกานต์สินี ตันทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงกุศลิน ยอดคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายปภังกร งาหอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงสิดาพร ดาหนองแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดโฆษา  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงภวิกา หาญรักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงนำริน พุ้ยชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงช้าง วัดโปงช้าง  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงศิริณา ผุยเพชรผุ้ย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายพีระพงษ์ ดาน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวราวุฒิ ทองกุย

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ปองคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงนิตยา ผิวผ่อง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๔
นางสาวพรทิพย์ สร้อยมี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงสิรินทรา หนูขาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพิมพิรา แสนกิว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวาง วัดธรรมสมาคม  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงอินธิรา แร่เงิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ อินหาดกรวด

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงชนากานต์ ขุนพรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงนิรุชา กองมูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงกันยรัตน์ กองจวง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์นวม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายนฤนาท เจริญสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงวาสนา ปนเมฆ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๖
นายธนายุทธ อยู่สุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๗
นางสาวศรัญญา พิมประไพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๘
นางสาวศศิประภา ทองสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๑๙
นางสาวเบณจมาศ คำเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๐
นางสาววาสนา แซ่เถา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๑
นางสาวดรุณี แก้วแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายชนภัทร กองเผือก

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงตวงรัตน์ สุขใจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพรนภา ช้างเขียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงนำทิพย์ แสงคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดโนนสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงสิรินทรา ขวัญต่อ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายภานุมาศ คลังสิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๘
นางสาวฐานิต คำน่วม

๐๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จิตรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสันติภาพ ทองสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายปรมินทร์ สุขรุ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายระพีพัฒน์ ทองคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงธิธาดา ใจจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงศศิประภา ไพรทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเขมิกา สีเถือน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงเนตรอัปสร วังคีรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงภาวิณี สีเถือน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงมาริษา คำแก่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงรจนา แก้วใส

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงเกวลี คำน่วม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายธนพนธ์ วงษ์พนัส

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงฐิติพร รอดเงิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายยงยศ ตาลสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายจีรพัฒต์ แพวตะคุ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายกนกกร ดาทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายพงศ์กร ศรีอุทัยพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงทรงอัปสร อุทำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงนิราวรรณ์ ยศภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรเกตุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายพัชรพล บุตรเกตุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพิชชาพร แก้วเขียว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงนาถฤดี มูลหา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายกิตติพงศ์ อุดศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายโกวิท จันหน่าย

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงอรปรียา รอดเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๖
นายฉัตรชัย สีดา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายกฤษณะ ทองยอด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายณัฏฐากร แดงด้วง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายสายลม มิงเมือง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงชลลดา เรือนกว้าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วเสน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงบุณยานุช เขียวตอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โม้แก่น

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงภัคจิรา ร้ายดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงภานุมาศ ขวัญพรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงศุภสุตา ตาดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงไอลดา กล้าหาญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงอังคณา คำน่วม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๐
นางสาวพัชราภรณ์ ปนใจ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๑
นายฤทธิเบศ สวัสดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๒
นายชาญวิทย์ ชูแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๓
นายวรชิต กันพรมมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๔
นางสาววิมล จันเปา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาววิไรพร คำแก่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๖
นายกิตติศักดิ

์

วันเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๗
นางสาวสุพรรณี พรหมสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวสุภัสสรา สิงห์ทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๗๙
นายเกียรติศักดิ

์

ขุนแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๐
นายนครินทร์ ยาเรือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๑
นายภาคภูมิ เขาทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๒
นางสาวจารุวรรณ ศรีสะอาด

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๓
นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุตรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๔
นางสาวนริศรา ศรีคำจีน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๕
นางสาวภัทรศยา วิทยานที

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๖
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อินจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๗
นางสาวเกษราภรณ์ ด้วงหรัง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๘
นางสาวเจนจิรา เต็มราษี

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๘๙
นางสาวทิราวรรณ พรมมาก

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๐
นางสาวบุษบา โพธินา

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๑
นางสาวสิริมนต์ กันยาประสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๒
นายจิตวัต คำมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๓
นายชลันทร แสนอ่อน

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๔
นายธรรมรัตน์ แก้วเสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๕
นายภาฆียะ พรมพล

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๖
นายสิทธิชัย ศรีจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๗
นายอธินัน จริตรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๘
นายอำนาจ จันหน่าย

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๔๙๙
นางสาวณัฐฐินันท์ แดงด้วง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๐
นางสาวสุปรียา กัลยาประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๑
นายสุทธิพงศ์ ทาเวียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๒
นางสาวเกษราภรณ์ ตาดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๓
นายนภดล ตันตระกูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๔
นางสาวฐิติกมล มาจุ่ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๕
นางสาวมัญชนันท์ ตรีเศียร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๖
นางสาวรัตติยาภรณ์ บุญมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๗
นางสาวสุชานันท์ สิทธิเกษร

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๘
นางสาววลัยพรรณ นุตทะบัตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๐๙
นางสาวรจนา ตันอิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๐
นางสาวฤทัย ปลืมบุญ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๑
นางสาววิภาวัลย์ ยังคง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๒
นายณัฐวัฒน์ มณียศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาววารุณี จันทร์อุ่น

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๔
นางสาวศรีไพร คำสิงห์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงลลิตา เสนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอุ้มรัตภรณ์ ไพรวัลย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายพีระพันธ์ ครุฑตัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงทิพย์ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายศรีสุวรรณ ศรีสุนทร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายอานนท์ ถินทอง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงกัญจนพัชร์ สำราญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุพิชญา จุมปูยืน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๓
นายสุพล มาศรี

๐๔/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายกรวิทย์ สายจงจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ข้องคาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอภิญญา สียา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ มาคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงพิมลนาฏ แสนใจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงนิตยา มีคาร

๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวอารียา เปงทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวจันทร์นิภา สันเบ้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวอภัสรา สียา

๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดขามเรียง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงสุกัญญา ชนะแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักหลง วัดไตรภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงกชกร นามสิมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดไตรภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายชัยวัฒน์ พาทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายปริญญา มานุช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงนิราวรรณ เริงจิตร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศรีอินคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงวิชญาพร ริกันต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงโชติกา ชัยอุดม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายกฤตภาส พรหมเดช

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุ่มฝาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงกานติมา แสงเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงปวีณา สินธพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธีรัช ปนชาลี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสีฟน วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงอธิชา บุญศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกฤติมา วงค์สุพรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายวันชัย ราชมนตรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอำนาจ พิวงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายธีรชาติ ยะภา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงศุภิสรา สุขมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วันเพ็ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ วันเพ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงโสรญา ไชโยธา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงณัฐชณิกา แสนชะรา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงรัญชิดา พิพัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายสุธินันท์ บุรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายอภิวัฒน์ สุขมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายศิวกร หมวกโลม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายสรวิศ นาใต้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายจักรี ยศไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกนกพร บุตรเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุภาวดี ใจมัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงตรีรัตน์ นามแดง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสิรินทรา กวยหมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงศศิธร บริรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองมุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายกิตติพงศ์ เบ้าอาสา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายกฤษฎา ราชองค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายนพรัตน์ สังสอน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายรัชพล คนมาก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายพิสิทธิ

์

มีจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ทองแถว

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงจิราพร สุวรรณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงไหมแก้ว มีตาบุญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงอภิญญา วันเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงปรียานุช บุญจุ้ย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงปราณิตา บัวทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายผลสิทธิ

์

บุญมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายธวัชชัย ทองมุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวรวิทย์ จินากลึง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สายทองมาก

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอภิวัฒน์ จินศิริวานิชย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายภูนเรศ สุขไคล้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงกนกพร นวลเกษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ มะโนราช

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงศิริราช ใสแสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงธัญญาเรศน์ หรังมา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงนุจนาฎ พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงดวงกมล ยะภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงนวิปรียา ศรีบุญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายชยุตม์ สีนาเมือง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายมานัส เบ้าอาสา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงพรพรรณ มีตาบุญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายสมัชญ์ มังสา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงอรธิดา แก้วจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงปรารถนา กันงา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปทมวรรณ คูทิพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายธนดล ศรีพันดอน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายพัชรพล จันทคาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องดู่ วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงอุษา พลน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงรุ่งนภา เหล็กกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายสิทธินนท์ เสาแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายสิทธิโชค เบ้าอาสา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานบ่า วัดศรีเมือง  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงวรรณธศิณี ปกอินทรีย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโก วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายนฤพัฒน์ ถมเฟอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายมงคล มีหล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงอรกานต์ จันทร์แก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธรรมนูญ พลเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ท้าวถา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงนฤมล หลิมพลอย

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงอภิญญา พาแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงรุฐจิราส์ บัวฝน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

วัดลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงศิรประภา ด้วงมูล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มเลา วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายวีระวุฒิ พาแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสก วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงจีราภรณ์ คำอ่อน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ผุยเพชร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงดรุณี บุญที

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงวณิชญา ล้อมแพน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ขีดวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงญาณธิชา พงศ์คำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงมัลลิกา ก้อนเอีย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายภูวดล แร่นาค

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายณัฐวรรต ลีราช

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธนภัทร ล้อมแพน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายธีรภัทร รัตน์ศรีวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายนวพล ลีหัวสระ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงปยะธิดา เฉลิมรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงลักษมน พักใส

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงสุภัทรสร ยังคง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วเกิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายปุณยวัฒน์ ทัดชัยวัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายพชร หลักคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายอนุภัทร สีแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงฐิติมา ขุนหีต

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงฐิติวรดา มามี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุภาวดี จันทสี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเลียง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายคิรินทร ย่องเหล่ายุง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายณรินทร์ กะเหว่านาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายจเร เงินบำรุง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายพายุ ยอดมะลิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายภูวารินทร์ มาอาจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงชนิยา จันดาเขียว

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงฑิตยา มากสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงณัฐกมล โขโลจวง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงธนิตา จันลิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงนุชสรา พาพู

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายธนโชติ บุญเกิด

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายธีรเดช มิยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายนิรุทธิ

์

อุทธอินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายปรีชา สร้อยมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงจารุมน มารอด

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงจิราภา แก้วนคร

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงณัฐติญา มาทา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงพรรณวดี มาดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงชนกนาถ ปาสิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๐
นางสาวปนเพชร คำชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๑
นางสาวพัณณิตา ผิวผ่อง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๒
นางสาวสุรัตน์ดา ปานคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๓
นางสาวสุวนันท์ ทองแพง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๔
นางสาวอภิสมัย ยอดคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๕
นางสาวอมรศิลป ดวงจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๖
นายศุภโชค ลาสิงห์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๗
นายสิทธิพงษ์ เสรพล

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๘
นางสาวสุภาพร จันดาเขียว

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๖๙
นางสาวธิติมา ศรีชมภู

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๐
นางสาวจินตหรา ฤทธิเม้า

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๑
นางสาวชลธิชา จักคาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๒
นางสาวธิดารัตน์ ไทยแท้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๓
นางสาวปวีณา ติดโนน

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๔
นางสาวพัชราภรณ์ คำโสม

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๕
นางสาวยุดารัตน์ คำแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๖
นางสาวรุจิรา เสาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๗
นายนัฐพงค์ พระยาทอน

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๘
นายพิสุทธิ

์

พลกัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๗๙
นางสาวพัณณิตา แก้วชาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวสุพรรษา ตาหยอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวปนมณี สีลาคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๒
นายธนวัฒน์ มาลา

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๓
นายธนากร คำโฉม

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๔
นายธวัชชัย พรมยอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๕
นายภานุวัฒน์ อินตลาด

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๖
นายสมศักดิ

์

จันทร์เตือย

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๗
นายสหัสวรรษ อารี

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๘
นายอุเทน อินทร์ทูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๘๙
นางสาวจุฬารัตน์ คะชาแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๐
นางสาวณัฐวรรณ บุตรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๑
นางสาวณันทนา สารีน้อย

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๒
นางสาวนฤมล พลกัลป

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๓
นางสาวเนตรนภา พุทธหะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๔
นางสาวประภัสสร พรหมมูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๕
นางสาววิภาพร มาทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๖
นางสาวสิรีธร สมบูรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๗
นางสาวสุรนาด แก้วกัง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๘
นางสาวสุวภัทร โทรเลข

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๖๙๙
นางสาวอารีรัตน์ ทองเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๐
นายคฑาวุธ ไทยแท้

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๑
นายสันดุษิต บุญโฮม

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๒
นายอรงค์กรณ์ เพ็งประสงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๓
นายอรรถพล บุญจันทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๔
นางสาวนิรมล แก่นเสา

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๕
นางสาวพัชราภรณ์ เสมอทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๖
นางสาวมัณฑนา อินรอด

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๗
นางสาวสุพัตรา นุ่มตูม

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๘
นางสาวสุพัตรา เปงทา

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๐๙
นายธราธิป อารี

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๐
นายศรรักษ์ แก้วไขแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๑
นางสาวฤทัยทิพย์ แทนจำปา

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๒
นายศราวุธ ธุระธรรม

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๓
นายอมร ปองท้าว

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายทรงพล อินยัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายศุภณัฐ ยินดีขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงอรชุลี ดีหา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุทธิดา เหมวา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงสุนิษา ศรีสุระ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงมุทิตา แสงหาญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพรนภา บุญจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงเปรมสินี วงษ์แพง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงอรปรียา หงษ์บิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ตากวด

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงบุษยมาส มูฮำหมัด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงมณีเนตร จันมา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดสันติวิหาร  

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายณัฐพงษ์ พันจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายธีระวุฒิ บุญตา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายปภังกร รัตนมาลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายภูวนาท ไขคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ โบกพัด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกิตติพัชญ์ พรมน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงณัฐติกา แซ่สัว

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงวรัทยา ศรีสด

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงอรทัย แสนฝน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ วันเนาว์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายทวีวุฒิ เสมาทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงเอมศิริ สีเลือม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายกิตติพงษ์ มาสา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงอภิสรา สุธงสา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายเทวิน รักก้อน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายวชิระ ย้อมสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงกัตติมา การกิงไพร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายณัฐกฤต ชุ่มเย็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงนภัสสร สีสอนการ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายพงศกร กันทุ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายปยวัช ขวัญเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงจิรภิญญา แหล่พัว

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงมนัสวิน บัวดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายปรเมรศ์ กองแพง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวีระพงษ์ หันธนู

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ เดือนขาว

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายจักรราช ทองจา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงอริสา ศิริรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงธีร์จุฑา เหล็กนาค

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุทธิภัทร เรือนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงสุทธิดา เรือนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายนาคา ปญทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงธันยพร รีกวย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงผกามาศ ศรียศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปวิตรา ตรีถัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

น้อยมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายทักษิณ ศรีสด

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สีทา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงสุภาวดี จันทา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงรุ่งนภา สังสอน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงพัชรียา เริญศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงอรอุมา พวงไพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สีทา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ กำมาทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงพรทิตรา บุญเรือง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายปรัชญา สีหนู

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ เพ็งตา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพิทักษ์ โขมสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงพรรณผษา เหล็กนาค

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๖
นายวุฒิชัย สิงห์โรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายระพีพันธ์ เพ็งตา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายสิทธิชาติ หาทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายเกรียงไกร ลาดเลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายนราวิชญ์ สีเลือม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายจิรวัตร เฉยเทิบ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงณัชชา พรหมสิงห์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงรุจิรดา โสมาสี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงเกสิณีย์ อินยัง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายพัทธนันท์ สร้อยสนธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายอนุวัต บุญตา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงดวงกมล พิลาสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงกันธิชา มีโชค

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงณัฐพร สุรศัพท์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

พ้ายผา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายภูมิลตรา อรุณทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ แสนเม้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายอัตชัย สุขเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายสงกราณต์ วงษาเนาว์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำก้อ
วัดเนินสว่างทางหลวง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โสมบุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๖
นายพีรยศ ตาดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงณัชชา ธรรมมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงเฟองฟา วจีประสี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๗๙๙
นางสาวสุนิสา ถาแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๐
นายเปรมอนันต์ ขำกล่อม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๑
นายจักรพงษ์ หงษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๒
นางสาวนภายุ แสนบุรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๓
นางสาวรุ่งนภา ราชโฉม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวอลิสา ทองดา

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๕
นางสาวทัศนีย์ คำน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวพิมพ์ใจ รินทร์วงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวเกวริณ พวงทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๘
นางสาวนพัสร สุทธิ

๒๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๘๐๙
นางสาวแสงโสม แสงสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวสุจิตรา มาดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๑
นางสาวศุภาพิชญ์ เจ็กอยู่

๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๒
นายสุรพงษ์ วงคำพุย

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงกรรนิกา เกตุทองมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงอริชา วรศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอริสา วรศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงศุภกัญญา กันผง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงโคริ สายสิงทูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายอัษฎาวุธ มีดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงรัตมณี เพียดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงโสรยา สายแก้วเกิด

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงนภาพร ลาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงศิริวรรรณ ทองกลึง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอิสยาห์ สายจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงบุญญิสา ศรน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงเกศกนก กุสสลานุภาพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงพัชรธิดา แก้วยม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์สีดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ปนตาคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงนรารัตน์ ผายรัศมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา พรมมาวัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงชนะพร ทบวอ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงเมธาวี วังคีรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๔
นางสาวกรวลัย โกษาจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๕
นางสาวศิราพร คำนัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๖
นางสาวลัดดาวัลย์ กันยาประสทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๗
นางสาวศศิธร ประมวล

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๘
นางสาวอรัญญา แก้วมิตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวพาวิตา คำสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเวียน

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวไพลิน แสนแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๒
นายเดชาวัต จันทร์อ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๓
นางสาววรรณภา จำปา

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวอรจีรา สายคำมี

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาวธิติยา กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวสิรีธร ฟกทองอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๗
นางสาวอารียา สีเสือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๘
นายดนัย คำนัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๔๙
นางสาวพิมพ์ใจ แก้วแวว

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายภิเบต บุญเจียง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงกัณฐิกา ทองศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาซำ วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงตรีณา อินทะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ แก้วทูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
วัดประชิตกัลยาณมุนี

 

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายเดชาธร แก้วพรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สุขแสนเนตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สรณะรา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๗ เด็กหญิงเพชรณรินทร์
อาจหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดกลอย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงพิมพิศา แก้วแพง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงจีรวรรณ แสงพรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ บัวผัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงกาญจณา ม่วงจำปา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายเรืองศักดิ

์

คำตุ้ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงกาญจนา อุ่นเรือน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๔
นางสาวอัญชลี คำเสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๕
นายนัทพล แก้วเพียร

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๖
นางสาวรัตนา มูลหา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๗
นางสาวมัลลิกา อินไข

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงจิณณพัต คำกบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๖๙
นายสุนทร กางเพ็ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๐
นางสาววิชุดา เพือบุญมาก

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๑
นายวุฒิพงษ์ บัวผัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๒
นางสาวธนัญญา วังคีรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๓
นางสาวจิรนันท์ คำขอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๔
นางสาวจิดาภา อรรคฮาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวนิรมล คำกุ้ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๖
นายธนวัต ศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๗
นายอนุชา กะวน

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๘
นายธีรภัทร์ หล้าโปทา

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๗๙
นางสาวปนัดดา แก้วขิด

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวสุจารี แก้วคง

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๑
นางสาวสุจิรา แก้วคง

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาวจาริยา สีเผือก

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๓
นายกิตติพงษ์ กันยาประสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๔
นางสาวณิชนันท์ วัฒนะมงคล

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๕
นางสาวสุชานุช ทองแบบ

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๖
นางสาวสรัญญา สะดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือย วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุขวิเศษ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ จ่ารักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายณัฐพล คืบขุนทด

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กลมเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงจิราวรรณ เจริญศิลป

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงพรรณวง วงค์ทองดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงภัควรัท มีโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงเมธาวี หาญขุนทด

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงวรัญชลี รืนพืช

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงศศิประภา ลีสินลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงศิรภัสสร เวฬุวนารักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินเพน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงชลดา ยังใจเทียง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุธาริณี ก้อนเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงตมิสา หอยสังข์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงเบญจพร แดงคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุกานดา ทองมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงอชิรญา เดชขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงวนิดา แก่นบัวแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๖
นางสาวภัทรจิตรา บุตรราช

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงวิชญาดา ประดู่วงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๘
นางสาวกัญญารัตน์ วันโน

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงจุฬารักษ์ การสนิท

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๐
นางสาวฐิติมา โพธิกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายเลอศักดิ

์

รองศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายสรศักดิ

์

คำพัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขโข

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงหฤทัย เกาะรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกชพร แก้วแสงทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๖
นางสาวพรนภา ชนะหาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๗
นางสาวพรพรรณ น้อยกัลยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธนัทชัย ยุ่นแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๑๙
นายธวัชชัย ยศรุ่งเรือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๐
นายปฏิพัทธ์ นาคกนก

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๑
นายภูตะวัน นันทอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๒
นายวัชระพงศ์ จันทะครุป

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๓
นางสาวณิชาภัทร สิทธิโสภา

ื

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๔
นางสาวดาราภรณ์ แว่นไธสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๕
นางสาวแพรวไพลิน ทองภู

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๖
นางสาวมิงกมล

่

พงศ์นิสภกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๗
นางสาวรุ่งฟา พัฒน์งาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๘
นางสาววาลาสิณี แสงไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๒๙
นางสาวอินทิรา เชือสุข

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๐
นายไกรวิทย์ หมายชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๑
นางสาวกนกพร หยุยไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๒
นางสาวจินตนา ติมสันเมียะ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๓
นางสาวฐิติยา เกษมาลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๔
นางสาวปาลิตา บุตรชา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาววิสสุตา เขียวนำชุ่ม

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๖
นายวิศิษฏ์ สุระมิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๗
นายสุรเชษฐ์ มีชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๘
นางสาวพรปวีณ์ เทดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๓๙
นายครรชิต ณ วิเชียร

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๐
นายสมรักษ์ พึงกลัด

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๑
นางสาวชลิตา สังทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๒
นางสาวปวีณา จูอุทัยตระกูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๓
นางสาวศิริกมล ยึดวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๔
นางสาวสุภาวิณี นันตา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๕
นางสาวณัฐภาณี ทวีลาภ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๖
นางสาวปญจพร ศรีภูเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๗
นางสาวหนึงนภา

่

เปไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๘
นายภูมิรินทร์ ล้อมรัว

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๔๙
นายนพพร ทวนขุนทด

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๐
นางสาวชุติมา คำมัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๑
นางสาวปรียานุช ถือแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาวเจนจิรา ไทยสมัคร

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๓
นางสาวอมรรัตน์ จอมจักร

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๔
นางสาวจุรีมาศ จรีรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๕
นายวรายุทธ คำมูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๖
นางสาวอาทิตยา ใช้ชำชอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๗
นางสาวจินต์จุฑา ขุนสันเทียะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๘
นายธันวา ทวีผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวกาญจนา อรัญโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๐
นางสาวมุกดา อิงสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๑
นางสาวพรพนิด หมู่หาญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๒
นายนภัสกรณ์ ชัยมีแรง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๓
นายศุภกร ศรีนาค

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๔
นางสาวกนกวรรณ แสนพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๕
นางสาวกรรณิการ์ ประจิตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๖
นางสาวกฤติยา แก่นจุ้ย

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๗
นางสาวกัลยรัตน์ บุญดิด

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๘
นางสาววิภาดา แซ่ตัง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๖๙
นางสาวสุพรรษา กันเกิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๐
นางสาวอรทัย เบาสันเทียะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๑
นางสาวอาริญา ตะกรุดงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๒
นายจิรศักดิ

์

คำสอนทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๓
นางสาวศุฌาฎา พงษ์ซือ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๔
นางสาวสุจิตรา ม่วงสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๕
นายวัชรวิทย์ คำหมู่

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๖
นางสาวณัฏฐ์นรี สีขมิน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๗
นางสาวพิยะดา เจียงกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๘
นางสาวลัดดาวรรณ โตอิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๗๙
นางสาววิมลสิริ รามอาษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๐
นางสาวธนาพร พิรุณสุนทร

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๑
นางสาววิภาดา โสมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๒
นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง

๐๓/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๓
นางสาวนวลลออ น้อยกรม

๒๕/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๔
นางสาวปนัดดา กองมนต์

๐๔/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๕
นางพิชยา ฐิติโรจน์

๐๒/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๖
นางสาวภัคธีมา แก้วยม

๒๓/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๗
นายสาคร เปาใจสุข

๑๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๘
นางสาธร ธูปพุฒซา

๒๒/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๘๙
นางสาวสุคนธญา ปนปน

๒๗/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๐
นางสุมาลี ดำรงพันธุ์

๒๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๑
นางอรพิมพ์ พรหมชุลี

๒๘/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๒
นางเบญจมาศ สุขเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ เพ็ญจรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนุชนาถ บัวแดง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงวรรณษา แก้วโต

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุภาวดี แปนทะยักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายต้นเมษา คงสี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายทิเบต จันทร์สุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายเพชรวัฒนะ บัวสระ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายสนธยา โรจนันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย อินมณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพรธีรา กองทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวิภาวดี วิมลสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสายรุ้ง วานนท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายภัทรดนัย ปนเอียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ก้อนเทียน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกัลยา อุทัยรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เขตการณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงเพ็ชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงลักษมี สุทธการ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธีรวัฒน์ จูอี

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สงวนสิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงกมลชนก ตาลเพชร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงดวงตา พิมเกษม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงนิภาพร อินมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอัญชลี บุตรพิมพ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงเพชรา ศรีลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๘
นายธนวัฒน์ มันคง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๑๙
นางสาวศุภลักษณ์ สนิทนอก

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๐
นางสาวกนกพร เกิดยืนอยู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๑
นางสาววรรณนิสา บุญณะสารี

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๒
นางสาวภัสรา โสดาจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๓
นางสาวศุภวรรณ เฮ้าปาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาวสุภาภรณ์ หัวดอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๕
นางสาวอาลิตา สุทธิศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๖
นางวิลาวัลย์ พันโสดา

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๗
นางสาวนำทิพย์ พรหมบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๘
นายสุชาติ ท้าวเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพสิษฐ์ โพธิศรี

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายมงคล อนันต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงจิรนาฎ พลบท

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงพัชรพร พลบท

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงนฤมน คำควร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงอรรัญญา ผาสม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงจารุวรรณ มงคล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงจันทิมา นาคโบสถ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงนวภัทร อินทเรืองศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงพรชนก ลาประดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เหินเมฆ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงญดาพร แก้วใส

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงเมธาวดี บุตรศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงวรรณนภา โพธิศรี

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนยสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

ดีเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายสิทธิชัย อินทร์รักษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายอวิรุทธิ

์

จันถ้น

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอาริยา ไวยกัญหา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๔๙
นายจักริน ไชยคำภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธนาธร พิรุนสุนทร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายเนติพงษ์ บุญเต็ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๒
นายประวิช ราชนุวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๓
นายพีรวัฒน์ เผยศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๔
นายธีรพัฒน์ คำมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาวอภิญญา ขุนทวี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๖
นางสาวทัศมาลี พรมพิทักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๗
นายสุรศักดิ

์

กิงขุนทด
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๘
นายพงษ์ศธร วิเศษศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๕๙
นายธีรภัทร เหินเมฆ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๐
นายจีรศักดิ

์

ภูเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๑
นางสาวนำฝน ชูหมืนไวย

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๒
นางสาวเนตรนภา จีวีระ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๓
นางสาวแคทรียา ทะวะลัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวจุฑามาศ เจริญศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๕
นายณัฏฐกิตต์ ชัยแสนฤทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๖
นายทีปกร อ่างบุญตา

๑๓/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๗
นายบุญเยียม

่

วงษ์ทำมา

๑๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาววฤนดา เข็มพิลา

๒๒/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายไมตรี กุนานัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็ญสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายพงษ์สกรณ์ คำปน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายบวรวิชย์ เกิดนาแซง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงจิรนันท์ คงจริง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ปองฉิม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงนุชนันท์ กินาพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เริงเกษตรวิทย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงชืนนภา

่

แต่งเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายศุภากร อ่อนศิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายนฤเบรศ สิทธิสาสน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสิริวิมล โพธิราแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายปยะราช บัติดอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายภาโชค วงษ์คาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายวทัญู รินสันเทียะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๔
นายรามิล สิริโท

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงวิภาดา แก้วหล่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายพีระพงษ์ ทำเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงเกตุสุดา มากด่านกลาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันนพคุณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๘๙ เด็กหญิงบุษศญาภรณ์
บุญแจ้ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงชวัลลักศณ์ ทองจันฮาด

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายวิทยา แก้วคูนอก

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายอานนท์ บุญขยาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวีรดา แขวงแข่งขัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอารยา หมายชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายอนุชิต สารีวัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รวมสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ประมูลศิลป

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๘
นางสาวรังสิมา แสงสง่างาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายดนุพร กอบสันเทียะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงจิรประภา เติมจันทึก

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายไชยพร ไกรมณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายกิรติ อุ่นสนิท

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายธีรภัทร์ สโมสร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๔
นายฐิติพงศ์ เซ็งขุนทด

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายกัมพล เพ็ชรขอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงเนตรทราย วรนาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๗
นางสาวสุธิดา ปนรอบรู้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงพรพิมพ์ พุ่มทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงรัชดา เทียมขุนทด

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุนิสา ธรรมโม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๑

นางสาวกัลนิกา ชุมราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายศุภกิตต์ บริบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายภัทรพล สวัสดิขวัญ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๔

นางสาวจีรนันท์ แสนคำยวง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงรจนา ทองใบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายรัฐพล บัวผาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดวิเชียรบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายอโณทัย ศรีสะอาด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๘

นางสาวณัฐพร ตาสุวรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๑๑๙

นายณัฐวัตร รอดน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๐
นายพีรพันธ์ ไหวพริบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วัดโพทะเล  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสิงห์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายศิลา ทับทิม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงดารารัตน์ ปนบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงปุณณรัตน์ สิงห์เงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงภัทรา เกิดธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงรัชนี ชาชิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงวรินทร สาระคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๐
นายธนบดี เทเวศธำรง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๑

นางสาวจิตรารัตน์ ยิงวงค์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๒

นางสาวศิริญญา พรมแพทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๓

นายพีรวิชญ์ นิลานุช
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๔

นายมงคลชัย สุขเกษม
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๕

นางสาวภัณฑิรา กาญจนวิสูตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๖

นางสาวกนกพร ่อ่อนพรม
๒๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๗

นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๘

นางนุจรี บุญช่วยสุข
๒๔/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๓๙

นางสาวพิชญานิน บัวอุไร

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๐
นางสาวยุวดี ทองวัน

๑๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๑

นายวิเชียร บุญช่วยสุข
๐๘/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๒

นางบุญเรือน สุทธิสุข
๑๗/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๓

นางสาวลาวัณย์ โพธิสิงห์

์

๑๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๔

นางวรรณนิศา ทวีขวัญ
๐๒/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายจิรภัทร สุขเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงชลิตรา แตงร่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงอังคณา เขียวคราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ธงวิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงอรัญญา บัวดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงกุลธิดา ตังถิน

้ ่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงจรัญยา คงเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงเลือม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงศุธิชา ตรีประโคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายสิทธิกร ศรีเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายกิตติธัช คำผอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เดิมชัยภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงชลธิชา อุทธิยา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงนำหนึง

่

นิลอำพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงปาริชาต เหลืองโม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงพิยดา นามทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายวราพล คำนึง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา พีละ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงอารียา หมืนมา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงอริสรา กับขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงอรทัย มาไกล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายอนุกูล อุปเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงธัญรดา พุฒนาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงอภัสรา สิงห์ขร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ยะตัน

๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงฉัตรีญา พานทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงภาวินี เกตุดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงณัฐชา ชูตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงอุษา ทองห่วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์จร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา สานมะโน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงสุรัตดา สุธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงกมลวรรณ โชติพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายกิตติภพ มากสิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงจรรญารักษ์ หนุ่มน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงจิรัชยา คล่องแคล่ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงชนัญญา ภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายชยางกูร จันทร์ขวาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ ไพรมล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายณัฐพล ราศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายถิรวัฒน์ โชติพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายทรงวุฒิ ทองถิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายทศพล คำชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ตรง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงพัชรพร เปกธนู
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา โกสีตอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงรัตนพร วงษ์ประทีป
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงรวิสรา แสงจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ วังคีรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงวรรณิสา ชาติไทย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายวุฒิชัย แก้วต้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงวโรชา ผิวจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายสมยศ วงศ์ประสิทธิสุข

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา กิจพินิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ ราชวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสุนิสา มาสี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุพัสตรา สีทะดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายสุภนัย สารีคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ ประนันทัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา ดูรูปรัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายอานัต ปนดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายเสกสรร อักษร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดาพร ทรายฮวด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงนีรนุช ลาดเลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายณัฐกิตต์ นานอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายกิตตินันท์ ส่องทางธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายวัชร นวลเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายนพคุณ สุทธะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมพา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงอรญา พุ่มทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงนัฐชา ถุนพุฒดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ จันทรโชติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล พลน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา สมพุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ฤาชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน สินคงปอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายสุรินทร์ คำระพี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายกฤษณะ ธรรมมีภักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มิงมณี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายชินวัตร ฤกษ์นัทธี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ประหา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงภัควลัญช์ มณีศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงภูริชา คุ้มยิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายอธิป จันมโนวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงธนัญญา กอนปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายกรวิทย์ เขมะสมบูรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุกคง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายนพรัตน์ ทองวัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงศศิกานต์ คำทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วชัยยา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสิรีธร ขุนสุรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายณฐพงศ์ กุวะลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายพศิน ท้าวเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงกรชนก กมลเสถียร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงศิระประภา คำพิฑูรย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายคฑาเพชร สมภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายณัฐชนน แสนนาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ฆ้องแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ปานมพฤกษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายเชียรชัย สิงห์สาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายสิทธิชัย แก้วดวงใน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงสุธาทินี ซาเหลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายเจษฎาวุฒิ โทหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุวิศา อนันตภักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายศิวพล ทองแย้ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงพัทธิฏฐา จันเฮ้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ อยู่รอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ เต่าแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายธกฤต สุขเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงอนันดา อาสมาน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงรัตติยา โนนสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายกฤษนัย บุญลือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายนนทบูรณ์ ลิมรังสฤษดิ

้ ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นาดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

สวยกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงภาวินี ภู่ศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายกมลวรรชก์ วงษ์กลม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิชัยประดิษฐ์

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายภูมิณัฐ สุพรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีท้วม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุวนัน สิมราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

พันธุ์กาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงสมรพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงปรางค์วิไล เทียงธรรม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงปภัสรา อายุยืน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงสโรชา รัตนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายพิชิตชัย สิงห์สุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายพลวัฒน์ หัสโร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงนิภาพร ไก่แก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๐
นายอรรถพล ทองคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงนิมิตร เทียงธรรม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงปรีญา นนตะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงลัดดา แสงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ณรงค์ศร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗ / ๖๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ลากุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ แผ่นสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงสุภัทรา พันธ์มาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทร์พลงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงกัญชลิกา ทองพู
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงพีรดา นวลทิม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงมินตรา ร่มเย็น
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายศิวพัฒน์ เปอดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงจารุวรรณ เทียนสำเภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๔

นางสาวกฤษณา พูนยอด

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๕

นางสาวอมรรัตน์ คำสุรัน
๑๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๖

นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
๐๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังอ่าง วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงโชษิตา ตุ้มทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ วัดคลองกระโบน  

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงมนชนก สร้อยกุดเรือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายศุภกร จตอมทะรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายศุภกฤต จตอมทะรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุทธิรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงกัญญภัค ทับฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงนนชยพร คล้ายสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงประไพทิพย์ ปลอดภัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงพนัดดา ไทยแท้

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงภัสมินทร์ มีสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงชนกกานต์ เอียมปอ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุพัชชา คำมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายเกษมสันต์ ปกเขมายัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๑

นางสาวดวงกมล มาลา
๐๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปากตก วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายจตุพร จันทีนอก
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายนพพร จันทร์ขำ
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ใจฉำ
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ทองสุข
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงอภิชญา ชาวตะกู
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงอาริยา บารมี
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายภัทรภณ คะโยธา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ โคตรภูงา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายพัสกร ทวนทอง

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายกฤตนัย บรรดิษฐ์
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุภาพร พินทอง
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายฐิติโชติ จันทาทอง
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงสาวิตรี อินทร์งาม
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายนัฐพล สีผง
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงดาริณี คุณปรีชา
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงอนุทิดา ทับปน
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงวันวิสา โลหะชาติ
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายปราโมทย์ ฉำเพียร
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายภูวดล ขำสำเภา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงจิราพัชร เนืองเอม

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วเพิมพูล

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงกนกรัชต์ แพรสา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์บุญเรือง
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงนรีกานต์ คงเสมา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองพานิช
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายสุทธิชัย จันทร์มะณี
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงธารีรัตน์ แก้วเพชร
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงลักษิกา จุ้ยจินดา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายเกริกเกียรติ ไกยะฝาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายจตุพล ออมสิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายบัณฑิต บุญสิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายพีระพล กอนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายภูริพัฒน์ สีปาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายเมธพนธ์ เมฆทวีป
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงนฤมล นันเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงวรัญญา กลำพัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา แจ่มจำรัส
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ วัดคลองปลาหมอ  

พช ๓๖๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายธีรเดช จันทร์ปหลาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์ผ่อง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายจรูญ ทองหล่อ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๒

นายวราวุฒิ ก้อนทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายกฤษณะ ปญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายธนบดี เอกจำนงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายศิขรินทร์ บุญศรีภูมิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายบัณฑิต เทพกฤษณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงปริชาติ จันทร์ทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงพรธิรา สายนำเย็น
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงนลิน เมืองเป

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงรุ่งระวี ทองจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
วัดโคกสารสัจจธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงพรวีนัส นิลเอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.28 วัดญาณเมธี  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายกฤษฎา บัวลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้าน กม.28 วัดญาณเมธี  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงพิไลพร กาจนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้าน กม.28 วัดญาณเมธี  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้าน กม.28 วัดญาณเมธี  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๕ เด็กหญิงทิพย์แพรวพรรณ

รักษาแดน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงศศธร อิมจันทร์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงกรกช มณีเพ็ชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงพัชรดา นาตะตุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงอัฐภญญา ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงปวีณา เอียมอำ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๑

นายนพณา ทาคำ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๒

นางสาวจิราภรณ์ คำแก้ว
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๓

นางสาวพัชรมัย จันทะไพร
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๔

นางสาวสุภาภรณ์ เปล่งกลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๕

นางสาวจิราพร ผูกฟก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๖

นางสาววรรณษา คงเจียม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๗

นางสาวปยะรัตน์ วงษ์บุตรดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๘

นางสาวปทมา อุ่นแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๗๙

นางสาวสุดารัตน์ ทาระกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวปริมประภา วังทัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๑

นางสาวอัจฉรา พินกัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๒

นายศุภณัฐ บุญสอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๓

นายกิตติพงษ์ ศรีหะวงษ์
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๔

นางสาวสุวรรณา จดจำ
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๕

นางสาวชิราทิพย์ จิตรมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๖

นางสาวธาริณี เขียวเนียม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายธิเบศร์ โพธิศรีอาจ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายพุทธิพงค์ จันทร์ทอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๘๙

นายสุวัฒน์ จูยอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๐ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายประกิต อุ่นแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายธนวันต์ ลัคณา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายเสรี จันทร์ประสาท
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงดวงกมล สมฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงขวัญศิริ ชัยวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แผนจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ทอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๗

นายพงศ์พชรภรณ์
เจริญวัฒนาสถาพร ๑๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ชสมัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายศิธิพงศ์ น้อยเทศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายพีรัชชัย กันทาสุระ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ เรือนแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายมิงเมือง

่

พรมวัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเลิศอารีย์ เลิศสุนทร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวิชุดา อึนนวล

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงมณฑิรา น้อยใจดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาลาย วัดศาลาลาย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอลงกรณ์ ขุนประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายวัชระพล หลวงนรินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธานินทร์ นันแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายชนาธิป สุขคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงพลอยแก้ว เครือทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงพรพิมล จันทะผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายนพดล จ่างผล
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายบรรเจิด สงค์ประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงสุนันทา นิกรถา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์เพ็ชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงภัคจีรา ปานโอ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายชัยยุทธ แสนตา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๘

นายพรรณชัย กล่อมกลึง
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายธนพนธ์ ยิมณรงค์

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงรมณ พันธุ์ขาว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงพฤกษา บุญรอด
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงสิราพร ลือแรง
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กระถินเทศ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงอริสา คำภาเดช
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงกัลญา สักเสิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงธนัชชา ดีมุกดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๗

นางสมทรง นิมแสวงกุล

่

๑๒/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงกุลนัฐ สุวรรณศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงเสาวรส นะเตีย

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คูสำโรง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายธีรพล รูปจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายธนายุทธ วังพิลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงต้นอ้อ วิไลวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงเสาวภา อินทร์ทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ขุนเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายณัฐพล เมรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงญาดา ใจชุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายวโรดม งามแยะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายจักริน แก่นจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงวลิดา วะชุม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงสุนันท์ทา อินแนน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงรุจิดา ดีชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายนคเรศ พ่วงพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เครืองพาที

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายฤทธิชัย กมล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงอภิชญา ธูปบูชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สาลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสนธิสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงวรดา อินรอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงวรัญญา พันทำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ควรคง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กว้านเจ้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงกันตนา เทพเมืองนาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงญาดา แก้วเถิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงธนพร ฉัตรแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงเพ่ยหยก สิงห์ลอ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงมุธิตา เทียนแจ้ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงศรัญญา คงเพชรศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงณิชกานต์ กลินสี

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๒ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๐
นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์โชติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงเกศแก้ว พาทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงนุชนาฎ เส็งเอียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงจันทร์จ้าว สิงห์สาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวตูม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงสุนิตา บุญหินทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายณราวุฒิ เอมโอฐ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุบผามาลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วมาศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ หลอดทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงนภัสสร สนธิเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงศุธิตา มิโค
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายกฤษดา ถินทัพไทย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พ่วงยาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ อุฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงชลนิชา ฉวีอินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุจิตรา ชาปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายสถาพร พึงพวง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายสุทธิภัทร์ โคกสง่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายภูวนาท ครูทำไม้
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เขียวมี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พลานุสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงอภิญญา สรเดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายทรงวุฒิ สุขสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงเณศรา จันทร์ไทย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายธนาธิป พัดเย็นฉำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายธีรภัทร์ หลิวทอง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงรสนันท์ กันเจิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายภูผา นาครอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายธนชัย สำเภาทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายศุภกร เม่นไทยสงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุวิมล บุญประสงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายพชร รุ่งเรืองสมบัติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ หิรัญพฤกษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายนิธิศ สอนสุภาพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๓ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงแพรไหม เหล็งสุดใจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงศรัญญา กลมกลึง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายนพกร โนอ๊วบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายพีระพงศ์ เชือเมืองพาน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายอนุชา อาจผึง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงวรัญญา ลากัง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงปยพร หินสันเทียะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายพีระพล บุญประดิษฐ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายดนุสรณ์ ตาลเพชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายธีรนัย สุโชคภิภพกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายเจษฎา ใบฉัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๖
นางสาวทิพวรรณ เตวิยะ

๒๘/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๗
นางสาวกัลย์ธิมา ศรีประเสริฐ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๘
นางสาวธัญพิชชา สีดา

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๐๙
นางสาวสุดารัตน์ ทรงธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๐
นางสาวโสรญา โกมาร

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๑

นางสาวดารินทร์ สาพู
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๒

นางสาวสุวนันท์ แสงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๓

นางสาวณัฐกฤตา ปดมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๔

นางสาวณัฏฐธิดา บุญเทียงตรง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๕

นางสาวนภัสสร พัวทัด

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปนแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงศุทธินี ฤทธิน้อย

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงเพ็ญวดี พลอยพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๑๙

นายหาญณรงค์ ศรีประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๐
นางสาวปทมา ศรีสุนทร

๒๖/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๑

นางสาววรธิดา สังวาลย์ศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๒

นางสาวพรรณนิภา แสนพรหม
๒๑/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๓

นางบุญเรือง แสนคาน
๐๕/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๔

ว่าทีร้อยตรีภาคภูมิ

่

บัวทอง
๒๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๕

นายจักรพงศ์ จันทรจิต
๐๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๖

นางสาววิไลลักษณ์ ทองห่อ
๑๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงจีรพร ศรีสุพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงเกสรา กระบวนรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองไทรงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายณลากรณ์ ฤทธิเดช

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดหนองไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๔ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายณํฐวัชต์ โมเทียน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงจิตรลดา ครุฑคล้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๒

นางปริศนา ปลัดเซ็นต์
๐๔/๑๒/๒๕๑๖

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๓

นางสาวภัทราวดี สารมโน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงถิรดา สารารัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงนริสรา ชัยเชิด
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงพรมุณี ทวดอาจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงพิสมัย รุ่งเรืองศรี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงวารุณี ทรัพย์สวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียนประดิษย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงนันทิชา ปกกาศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงปวรรัตน์ สำราญสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขวัญสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงโบลว์หลัน ชูเสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๖

นางสาวขนิษฐา ทองตุ้ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๗

นายสุเมธ เขียวเกษม
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๘

นางสาวลักขณาพร หงษ์ศรีเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงจามีกร อังกูรสหัสรังสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงนันทิยา กรมศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงธัญพัฒน์ ศิริเวชพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน จันทร์สุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงเบญจทิพย์ หินใฮ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงโสภิดา แสงประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงพรนภา ทองบุญเกิด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๖

นางวนิดา ตรีภาค
๒๐/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายสงกรานต์ ประดับวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงปยะรัตน์ คุณเวียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายณฐกร ม่านตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา คณเกณฑ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงธนพร ดีเรืองศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงศศิธร ชวนขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงอภิชญา โพธิอ่อง

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงสุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๕ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กว้างนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงณัฐนพิน สุโคมุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงนำฝน เนียนทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงกัญญาภัค สมบัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงมัญฑิตา แปนเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เย็นใจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงอภิชญา ทาระไชย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงสิริญาดา รัตนสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงหฤทัย บุญชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๔

นายพีรพัฒน์ ตันตระกูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๕

นางสาวจิรัชญา ผ่านพินิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๖

นางสาวสุชาวดี ใจเฉือย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๗

นางสาวอมรรัตน์ ใจหาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๘

นางสาวกัลยา กลันเกษร

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๗๙

นางสาวเจนจิรา กองจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๐
นางสาวกัลยา กุลดารัม

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๑

นายไพศาล ทองเต็ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๒

นายสุทธิพงษ์ นามแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๓

นายอิษฎา เกษสาคร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๔

นางสาวจุฑามาศ สระสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๕

นางสาวปยะธิดา แรงเขตการณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๖

นางสาววารุณี วิเชียร
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๗

นางสาวกัญญาพัชร วรรณวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๘

นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๘๙

นางสาวสุวนันท์ โพธิคลัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๐
นางสาวหทัยชนก ฟสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๑

นางสาวยศวดี เคนดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๒

นางสาววิยะดา เบ็ญหมัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๓

นางสาวเนตรนภา โนรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๔

นายสาริน มีกิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๕

นายสิทธิกร สงหลำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๖

นายธวัชชัย ทองใบใหญ่
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๗

นายพลพจน์ บุญมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๘

นางสาวนฤมล พินิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๕๙๙

นางสาวสุวรรณี เกิดยืนอยู่
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๖ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๐
นางสาวสุดารัตน์ โสภา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๑
นางสาวเสาวคนธ์ แก้วต่างสิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๒
นางสาวบุษกร ปตฝาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๓
นางสาวมณีรัตน์ เคลือบสูงเนิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๔
นางสาวฐิติมา เชียงม่วง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๕
นางสาววรรณิกา สมภาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๖
นายสืบสกุล เบ้าลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๗
นางสาววราภรณ์ บุญรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๘
นางสาวทักษิณา คล้ายสอน

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๐๙
นางสาวนภัสกร แมงกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๐
นางสาวนิลเนตร เจริญชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๑

นางสาวฐิตารีย์ คล้ายใจตรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๒

นางสาวเพ็ญนภา ข่าวดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๓

นายกิตติธัช กลินหอม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๔

นางสาวสิริกาญจน์ สังขกรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๕

นางสาวกนกภรณ์ ซาร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๖

นางสาวอาทิตยา แดงพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๗

นางสาวอภิชญา ดาวแจ้ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๘

นางสาวพัชรินทร์ สละชีพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๑๙

นายพงศกร เพชรสุภาพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๐
นางสาวกัลยา เกียมขุนทด

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๑

นางสาวญาณิศา งีสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๒

นางสาวสุธาทิพย์ ดานขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๓

นางสาวพรไพลิน แพไธสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๔

นางสาวภัณฑิรา โกมลวิวัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๕

นางสาวสุภานัส แย้มทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๖

นางสาวกนกพร ใจอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๗

นางสาวอรพิมพ์ ด้วงขาว

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๘

นางสาวหนึงฤทัย

่

สันโดษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดหนองไฮ  

พช ๓๖๖๐/๑๖๒๙

นางจิราภรณ์ สุดสายเนตร
๐๐/๐๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๐
นางปารีณา กะตะศิลา

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๑

นายอาทิตย์ วิจบ
๐๐/๐๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๒

นายสุวิทย์ ปะกาเวสูง
๐๐/๐๐/๒๕๒๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๓

นางสาวจารุภา เณรเถาว์
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๔

นางสาวมณีรัตน์ ดวงประทีป
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๗ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๕

นางสาวสิธิศิรินทร์ กลมกลึง
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๖

นางสาวชลลดา ผลไม้
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงจันทจิรา โกนกระโทก
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๘

นางสาวอารียา คล้ายพิมพ์
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๓๙

นายนคริทร์ ชืนตะคุ

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๐
นางสาวมนัสวีร์ นาประกอบ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๑

นางสาวประภาพร เหง้าละคร
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๒
นางสาวมณฑกาญจน์

จิตรแก้ว
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๓

นางสาวสุดารัตน์ สืบสิงห์
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๔

นางสาวชนิตา สักการะ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๕

นางสาวอภิญญา ชาทอง
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๖

นางสาวอติภา เทพบุรี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๗

นางสาวประภาศิริ สีมา
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๘

นายสิรวิชญ์ ชูศักดิสูงเนิน

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๔๙

นางสาวบุศราคัม สีบุตร
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๐
นางสาวณัฐริกา พัดชัยภูมิ

๐๐/๐๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงสุชาดา สุขเริงรืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ แสนยามาตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ จอยกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงนฤมล กันจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี อ่องอารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงกฤตยา เพชรคง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุปราณี วิละปง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายอโนชา เหง้าสา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงกนกศรี ศรีบุญเรือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงภณิดา พักพิง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายศุภชัย ดวงอุปปะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายธวัชชัย ภิลัยวรรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายคมชิต บุญเสริม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายอาชวิน บุรีหลง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายพงศกร ฮงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ทมโยธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงกฤษณา นำยศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงปวัณรัตน์ คงแพง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๘ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงกัลยา แสงทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงอารียา ทองตุ้ย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ พัศดร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงพิมลพัฒน์ เปนพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทร์ขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายศุภกร ปานคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายปยภัฏ เดือนเพ็ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงนำหนึง

่

คำดำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงชมพูนุช อ้นโม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงศศิวรรณ พุฒดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงพรรัชดา จำคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายรัตนชัย ขุนนคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงกรองกนก จันทร์เพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายปญจพันธ์ ทองปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายจิรเมธ โสมาสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงขวัญนภา ศรีวังโปง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงจิรพร บุญสิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายศักรินทร์ บุตรเกตุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงอัจจิมา กุจแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงนภัสสร มากัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายปกรณ์ สินทัพไทย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงระพีพรรณ ศรีอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงวิไล การัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๓

นายธีรวุฒิ จันทวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายณัฏฐชัย บุญใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายธรรมรักษ์ นิลกระจ่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายนพรัตน์ มุงคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงนริศรา รอดอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงพรพิมล เงินเต็มเปยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงมติมนต์ เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ตะวัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงอำไพร คำดำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงอรวรรญา ศรีอ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงกิตติยา แก้วขาว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงนฤมล สมบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๙ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายอรรณพ ภักดีสอน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายวรพล ลุล่วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายนันทกร แสวงธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลงพิศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงสร้อยสุดา ดำมะดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงรัตนากร บุญเพ็ง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงสิริกัญญา นำใจดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงภัณฑิรา จงใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงภัททิยา จงใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงศศิธร อุ่นอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา สีคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงดวงพร สุขวิเศษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงรัชชนก ขวัญพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงกรณิการ์ เหล็กเพชร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายพีรศักดิ

์

มีด้วง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงไอลดา กลำเถือน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงชนานันท์ คุ้มภัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายผดุงเดช คำคูณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงลดา ด้วงมาก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายนพพร มาสวังแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายจารุกิตต์ ขวัญนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หงษ์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายเด่นภูมิ เกิดนาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกชกร จันทร์โต

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงดวงฤทัย อภัยภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงพิมพ์พลอย ทุมชะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาจหาญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายณัฏฐพล ผึงผาย

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังโปง วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงณัฐกมล พรมจู
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรียัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงชาลิสา สีสะอาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ทับทิมงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายธนภัทร หาญรักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๐ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายพาคิน ตีสระ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงชนุตรา ทองแจ้ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงเนตรกัญญา สังข์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ ประชุมพงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงภัทรภร แก้วทองมูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายประวิทย์ ครองผา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฐธาพร ดวงติบ

๊

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ ดาพัด
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงจริยา ทองเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๔๙

นางสาวพรรษา ทองส้าน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๐
นางสาวรัตนาพร สุกเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงศรินทิพย์ ศรีอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๒

นางสาวศุภษร คำมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงอริษา ทองทับ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๔

นางสาวกาญจนา วันทองสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๕

นางสาววิรุฬกานต์ กันดก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๖

นางสาวสุภาณี วงสเนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงอนุธิดา จันทร์ทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๘

นางสาวอัญชลี สืบสำราญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๕๙

นายผดุงเกียรติ ทองดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๐
นายชยพล อ่องอารี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๑

นายสุวิจักขณ์ สีชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๒

นางสาวจุฑามาศ กึนทอง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๓

นางสาวลลิตตา ด้วงมูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๔

นางสาวทิพวรรณ ใจเรียบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๕

นางสาวอาทิตยา ดาบทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๖

นางสาวอัญพร หอมชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๗

นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๘

นางสาวเกวลิน คำบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๖๙

นางสาววิลาวัณย์ มาระวัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๐
นางสาวพรทิพย์ จุฬามาตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๑

นายสรัล เชือทอง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๒

นางสาวอิสิธร ภิรมย์แก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๓

นายหรัณย์ จันทคุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๔

นางสาวนรินธร คำนุ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๕

นางพัชราภา นาคคล้าย
๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายสัตยา แขไข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงฉัตรพร อินทร์แผลง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ด้วงปน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงดารุณี กองเกิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ประสาทสิทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงสโรชา สีนิลแกม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายเจษฎากร ผองคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายนราธิป โพธิชัย

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายพงศกร รังแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายวัฒนพงษ์ สุขเสริม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงธาราธร แซ่ตัน

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงเพชรลัดดา นกขุนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงภัทรพร สอนสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ สร้อยศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงแววดาว กางพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา จันเกิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงไอระดา สารมะโน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงสุธีรา ผองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำอ้อมประชาสรรค์ วัดยางงาม  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ จันทร์พุก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วัดปญจขันธ์  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายจักรพันธ์ อินผา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา พิมเสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ งามระเบียบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๖๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ ธัญญะเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายอชิตพล สุทธิสน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาว วัดบ้านนายาว  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๑
นางสาววลัยพร ทรวงสวัสดิวงงศ์

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๒
นางสาวไหมฮัว แซ่เฮ้อ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๓
นางสาวนิรัชพร แซ่หลอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๔
นางสาวสุธิดา ศิริเรืองกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๕
นางสาววรรณา การุญบริรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๖
นางสาววิไลพร แซ่เฮอ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๗
นางสาวภาวดี แซ่ลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่เฮอร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๐๙
นางสาวรัชนี ศิริเลิศวิริยะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๒ / ๖๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงอริษา แซ่หลอ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๑

นางสาวสุจารี แซ่เฮอร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๒

นายสุกฤษณ์ แซ่ซ่ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๓

นายทนงศักดิ

์

สมรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๔

นายวรวิทย์ เมืองขวา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๕

นางสาวฐิตารีย์ ลีทรัพย์พาณิชย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๖

นางสาวชลธิชา ลีปรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงรติมา ลีพัฒนเศรษฐ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๘

นางสาวศิริลักษณ์ อิมทองใบ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๑๙

นางสาวสุรี แซ่หว้า
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๐
นางสาวอนัญญา ลีปรีชา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๑

นางสาวอรัชญา นรพิมพ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๒

นางสาวอริษา ทิวพงษ์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๓

นางสาวนวนันท์ แซ่ลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๔

นางสาวขนิษฐา การุญบริรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๕

นางสาวกัญญารัตน์ แซ่เฮอ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๖

นางสาวมัทรี บำรุงคิรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๗

นางสาวจินดาพร การุญบริรักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงแพรพลอย ฤทธิเรืองชัย

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงปราณี จังพินิจกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงจิดาภา มนัสไพสิฐ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงวนัชพร ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงพัณณิตา ลีเกษมสันต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงอริสา อินสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงจิตติมา จันเสียน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ อ้นมัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงอณิตา เบ้าสรวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สนันเมือง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงมุกดาวรรณ รัตนัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายภาณุพงษ์ ซินสีหา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายชโลธร มหา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงสิริยากร สร้อยคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ตรีวัฒนานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงกัลญกร ตาหยอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงอภัสราพร คำผิว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๓ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี บัวพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สีสอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายพลาพล จันทะราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายเพชรณรงค์ สีเมืองแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายกฤษกร บุญจอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงพัชราภา สายคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายธนากร ศรีคูณแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายสิทธินนท์ คำเถือน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายณพิชญ์ ถาวรศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงปลืมศิริ

้

เมืองบาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงธวัลหทัย พันธ์โสภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๖

นายรังสิมันตุ์ มูลลอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์ราช
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๘

นายอรรถนนท์ ขวานใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๕๙

นางสาวพิชชาภา น้อยนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๐
นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๑

นายณัฐวุฒิ บัวภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๒

นางสาววรนิษฐา สถานพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๓

นายณัฐสิทธิ

์

สุยะพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๔

นางสาวจริยา อัตเสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๕

นายก่อเกียรติ คำหมู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

ท้วมคล้าย
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๗

นายธนพร หาญรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๘

นางสาวปวันรัตน์ สายคำดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๖๙

นางสาวเนตรนภา แก้วมล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๐
นางสาววิร์สุดา ขวัญเดิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๑

นายธนธรณ์ คำลิว

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๒

นายสันติภาพ ทันพรมมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๓

นางสาววันวิสา คำภีร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายชนาธิป พุทธายอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงอนันท์ธิดา ศรีจริยา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงพันณิภา คำลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงพรรัมภา สิงห์บุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงฟารุ่ง นานใส
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๗๙

นายอนันต์ สังข์วาลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๔ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๐ นางสาววรรณนิดกรณ์
คำหีบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๑

นางสาวภัทรวรรณ ลูกจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๒

นางสาวจิตสุภา ดีธรรมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๓

นายเอกสิทธิ

์

คำพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๔

นางสาวชลิตา ธรรมสมบัติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๕

นางสาวนารีภพ คำภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๖

นายกิตติธัช ศุภดล
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๗

นายนรวิชญ์ ปลืมมะลัง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๘

นางสาวศลิษา คำเจียก
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๘๙

นางสาวนภสร ดีทำมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๐
นายกิตติพันธ์ คำกา

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๑

นายพิทักษ์ สีทาทน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๒

นายชยังกูร เม็ดบำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๓

นางสาวมนัสนันท์ อำคาหล้า
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๔

นางสาวอภิชญา จันกวด
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๕

นายพิทักษ์ รักษาบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๖

นางสาวพรนภา หีดกวย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๗

นางสาวสิรามล พิลาบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๘
นางสาวสุพรรณนิกา ขวัญหอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๘๙๙

นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๐
นางสาวนันทิชา นุกูลภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๑
นางสาวนำฝน สีชมภู

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายพีระพงษ์ วงสา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายวัฒณพงษ์ วรรณวงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงจันทร์แรม จันรักษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงไพริน จันมา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายทศธร ข้อทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๗
นางสาวรวิษฎา สุวรรณหงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๘
นางสาวเพชรกลางใจ ขอแนบกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๐๙
นางสาวศรินทร์ธา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอืออังกูรวิทยา

้

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงรัตน์นิภรณ์ กองเกิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๑

นายวีรภัทร กาศบำรุง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล

่

วัดท่ากกแก  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๒

นายกิตติ ศรีษะเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหินโง่น วัดสระเกศ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๓

นายเกียรติศักดิ

์

แก้วพิลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๔

นางสาวนัยนา วงษ์สมัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๕ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๕

นางสาวภูมรินทร์ ปนสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๖

นางสาวอริสา พิมาทัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วัดหนองสมบูรณ์  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงชนิษฐา พิมพ์ยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงมุทิตา เลขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายภูวดล พิมพิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงนุชจรี ก่อเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ วังพิกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๒

นางพิมพ์ภา ศรีชามก
๐๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๓

นายวิทยา แก้วโสดา

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โลกน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงสริตา พรมชิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อย
วัดพรหมาโสฬสาราม

 

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายกิตติกร สีเลือม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายเทียนชัย เดือนเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงกาญจนา ด้วงกัลยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา หินเบีย

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์ทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงนฤมล ขวัญยืน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ขอมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงสาริณี ระวิพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุนิสา ผิวหล่อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงเอือมเดือน

้

รอดถม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ประภาสัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายสหรัฐ ราชเสนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา กองเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายพิทักษ์ บริพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายวรเมธ ราชทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงชลิดา กองโฮม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงณัฐชา สิทธิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงนิภาพร น้อยท้าว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงปวีณา หาทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุณิสา สุธากาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงสุนันทา น้อยมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายกฤษณะ จำรัสบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา นาแล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงอรอุมา สิงหาคม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๖ / ๖๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายชนะชัย ผ่องปญญา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อารี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายอนนต์ สมพูน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายอานัฐพล คชพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองใบศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายจักรกฤต พิสิฐากุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชืนพันธ์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เพียสุริวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ ไพเราะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงอินทิรา ตรีศูนย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงดารัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงจีรนภา พันกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงลักษิกา โสภี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา หอมอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงอารียา อินทร์สวาท

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายปริวัตร จันทร์เรียน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ หม่องต๊ะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงวัชรี นาแล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายมิณฑฎา บุญศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงกัญญา เพ็ญศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายอัครชัย ทองมันใจ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายอธิชา บุญทวี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงพิมผกา พับพา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ วังคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงจันทิมา นกกระจาบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายสุธิพงษ์ ด่านทาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านกลาง  

พช ๓๖๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายยุทธภูมิ แจ่มนาค
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายมงคล อิงทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายธนพงษ์ เลาทะนน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงพนิตพร เทียนขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงปุนยาพร น้อยลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงอรทัย อินปาน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๗ / ๖๔

้
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พช ๓๖๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงอชิรญา เล็งกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ศรราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายธนภัทร แก่นนาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงนฤมล ท้าวมิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงอรัญญา จันทอุดร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงศิริกัญญา ศรราช

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงณิชา ทัดโกสุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กงเพ็ชร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายอัษฎายุธ พลพิมพ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พรมรินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงนฤมล ศรีพุทธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงมสฤณา นันทะพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงรัตนพร ทวีขวัญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงวรัญญา นาไสยา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงวรรณใหม่ กุดแถลง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา ขำทิพพาที

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงอัญมณี เหลาแต๋ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายก้องเกียรติ ศิลาจารย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายชญานนท์ จันเพชร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงนำฝน ชะเมียะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงพัชรา คำเคน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายคมชาญ พรมแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงสัณห์สิรี ประนัดิโส

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกนกพร กงทิพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายมงคล แพรดอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายวัฒนะ ทวีขวัญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายไกรศร ผ่อนจรุง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายอรรถพล กุดแถลง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายภูธเนศ จันเพชร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงภัทราพร พรดีมา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงสุพรรณนิกา คะเนนอก

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงอาริสา มงคลวัจณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเกวรินทร์ คำไมอาจ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๘ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ใจเพียน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายวรวุฒิ เชียงงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๘ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายวิษณุ หลุ่มใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายเจษฎา จุลวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายบวรภัค พรมด่วน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายบริบูรณ์ ปะวะเค

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๔
นางทองประศรี อุดม

๑๓/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๕
นางสาวทองใหม่ เกษแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๖
นางสาวทิฑัมพร สวัสดินะที

์

๐๑/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๗
นายบุญมา ชาชำนาญ

๑๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๘
นางบุญมี ศรีเลย

๐๑/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๒๙
นางมนัฎชา มณีรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๐
นางรุ่งฤดี สุขรี

่

๐๕/๐๘/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๑
นางสาวสมาพร อยู่สุขดี

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๒
นางสาวสมิชญา เลิศคอนสาน

๑๙/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๓
นางสุวิมล ทับทิมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๔
นางสาวอัมภาภรณ์ ขัตติยะ

๓๐/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๕
นางอุบล หานุภาพ

๐๓/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๖
นางสาวเจษฎาพร หมวกชา

๒๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๗
นางเลิศลักษณ์ ชาชำนาญ

๑๗/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๘
นายเส็ง ปรุงโนนลาน

๐๖/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๐๓๙
นางสาวอัจฉราพร กรอนพรม

๒๙/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๐
นางสาวอรทัย กองเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๑
นางกนกวรรณ คำตะพล

๐๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๒
นางศุทธินี เทียรรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๓
นางรัตนา นิใจ

๐๙/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๔
นายชาญณรงค์ คูณขาว

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงเจริรา แก้วมงคล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงอทิตยา บุตรศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงเจนจิรา พวงศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ แก้วมงคล

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสุภัทรา คำสิงห์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ปงกระโทก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายณัฐปกรณ์ การถาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายอัศธน ธานี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายชานนท์ ฟกนิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงชุติมา ชูเชือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๙ / ๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงกัญญาวี จันทร์อินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๖
นายศุภลักษณ์ อุดมศิริไพศาล

๓๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๗
นางสาวกิตลดา ปนทอง

๒๔/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๘
นางสาวณัฐชยาร์ ประกอบทอง

๐๕/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๕๙
นางสุชาดา ปองชาลี

๐๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๐
นางสาวมนต์สุธี ผัดยา

๒๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๑
นางสาวเบญจวรรณ นามะขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ ภู่กำจัด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงภานุชนารถ กุญชรโชติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปานอินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ เหิงขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกมลศิริ แปรสนม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงไอริน กุลบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงปวริศา พงษ์ต้น

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภู่สุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๐
นางสาวสุพัตรา เครือวัน

๒๓/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๑
นางสมร ละดาดก

๒๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๒
นางสาวนิภาพร ดวงโกสุม

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๓
นางสาวจันทร์ทิพย์ ขมโคกกรวด

๒๕/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๔
นางสาววันทนา อยู่รอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๕
นางสาวเพ็ญนภา นาดี

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายกิตติพล โพธิพันธ์

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธรรมรงค์ กิงมะนาว

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายกันตินันท์ พาตา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงกันญ์วรา มันฤทัย

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกรรฑรส ทีพี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงชญานันท์ พิมเสือ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงชไมพร มันเจริญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงญานิกา คำมี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงมัลลิกา แสนสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงมณิภา ทองธูป

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงอณิชา ดอกพุฒ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงศนิต เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายจิรวัฒน์ สิทธิจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ มาภัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๐ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงนฤทัย ลันเหลือล้น

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงศศิวิมล เย็นฉำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธงสันเธียะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงหทัยชนก เกิดแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลวง วัดซับบอน  

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายณัฐพล แพลอย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง วัดวังขาม  

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๕
นางสาวคุณัญญา ยอดบุตรดี

๑๔/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายเกริกพล ศรีพลกรัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีนพรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายนำชัย แก่นกลางดอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายธนโชติ บุญแตง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายอชิระ ไตรรงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงมลวิภา เจริญศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงศุภลักษ์ ช่อประดับ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงบุญญานุช สุมังคะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงญาณิศา ธิราชรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อุตรพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไต้ริน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายสรวิชญ์ ไชยปลืม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สีดาวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยปลืม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงปยวรรณ คำดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงสุนิตา มณีนพรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๓

นางสาววราภรณ์ วงค์เข็มมา
๑๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเนินถาวร วัดเนินถาวร  

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายนณุพล ปานฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงณัฐพร สุขวิเศษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายทินภัทร ผุยมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับเปบ

วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม)

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงใบเงิน บันเจิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงปรียานุช จันทะวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงอภิชญา นนทโคตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงอรกานต์ สารวิจิตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงภัทราพร เบ้าทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายสิทธิพร แก้วก้อ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายวรุฒณ์ คุ้มทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายพิทักษ์ โมรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๑ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงปยพร สีหะวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ สมนึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงนพรัตน์ เพลียโคตร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงสายธาธิณีย์ คนดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงปวิตราภรณ์ สนนิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายกฤษนัย คำเหลือม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายกิตติพงศ์ แสงรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายกิตติพศ แก้วก้อ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายก้องภพ ทิพยจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายจตุพร จันทคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายนันทยศ สารวิจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายวรเดช จันทร์คูณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายสุชาติ บันเจิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงนันทิตา กระต่ายจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เกยเลือน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงวันดี พันธ์น้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี มักน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงอรอนงค์ งามรุ่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายศรายุทธ อินทรจักร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหิน วัดไทรงามสามัคคี  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงอภิญญา จุฬาราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๕

นางสาวอัญชลี พรมสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงศศิธร งามรุ่ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กงอุ่นใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๘

นางสาวศิริวรรณ สุขภิบาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๔๙

นายกำพล ทศดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๐
นางสาวตีรดา มิงขวัญ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๑

นางสาวกัญญาพัชร ชัยเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๒

นางสาวญาณิกา กาดีวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๓

นางสาวพชรพร บุญมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงณัฐหทัย คำแว่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงแพรวา จันชู
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงสริลพร ตาเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงปุณยาพร เมืองนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุภาพร อินทร์แกม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา ส่งแจ้ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๒ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายคมสัน คำเวิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โตนวน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงเมธานี ศรีโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงนลิณี เทียงปาน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๔

นายวันชัย พลศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไชยชะนะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังศาล วัดภูเขาทอง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๖

นางแสงอรุณ คงปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๗

นางไค พรหมศิริ
๑๕/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๘

นางกลงไกล กิทำ
๑๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๖๙

นางสินลา ขวัญต่อ
๑๑/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๐
นางบุญเทียง

่

คำสอด
๐๗/๐๑/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๑

นางสร้อยฟา ศุภสาร
๐๙/๐๙/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๒

นางสาวน้อย จำคำ
๑๑/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๓

นายชำนาญ ทองเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๔

นางคำหมุน วันเสาร์
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายกฤชตพล ปราสร้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงธนวรรณ์ ทองเดือน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงปลิตา โนอิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงภาวดี เมธี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงปรินยาพร มหาวัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงปาลิตา กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงปนัดดา กระแอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงนนท์พิชา สร้างรอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงวรรณนิศา หลิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง วัดค้องาม  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายณภัทร ศักดิขุนทศ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงปริญญา เพชรคง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

 

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๖

นางแสงจันทร์ แก้วโสดา

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดบ้านใหม่  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เปยนคร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงมินตราศิริ เปยนคร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายปฐมฤกษ์ เปยนคร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ ภูริวัตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๑

นางสาวจุฑามณี ธงห้า
๑๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๒

นางจุฑารัตน์ ญาติวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๓

นายประวิทย์ นาคมอญ
๐๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๔

นายพงศ์ปณต ซาทรง
๒๙/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๓ / ๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๕

นางสาววรรณกร ชูแผ้ว
๑๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านพญาวัง วัดพญาวัง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายภัทรพงษ์ มีตาบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีจริยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายชลากร สาลีหอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงณัฐนรี อ่อนดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายนนทกานต์ สัสสะดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทึง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทาทุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินาวัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายอนุพงษ์ บุญโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายธนภัทร ราชอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

พช ๓๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายนิรวัชร์ หงษ์อวน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดศรีบุญเรือง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๔ / ๖๔

้

http://www.tcpdf.org

