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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๓,๐๓๐ คน ขาดสอบ ๗๒๖ คน คงสอบ ๒,๓๐๔ คน สอบได้ ๑,๖๒๙ คน สอบตก ๖๗๕ คน (๗๐.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นายพล อินทรมาศ

๐๐/๐๐/๒๔๙๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นายสมโภชน์ เซ่งนุ้ย

๐๐/๐๐/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายมาโนช จูงจิตร

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายเกษม พรหมยอด

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายทศพันธ์ ศรีอินทร์

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นายอนุชิต ใหม่สุวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายจิรวงศ์ ปะนะตัง

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นายพงศ์พณิช ช่องวารินทร์

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นายพิสิษฐ์ นามา

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นายพิชิต แก้วเรียน

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นายศุภชัย สมุนะ

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นางสาวฐิตินันท์ ชายงาม

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวจันทร์ทิพย์ วันเสาร์

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวมณีวรรณ อินพ่วง

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวสุทธินี วีระรัตน์

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาววชิราภรณ์ รู้คงประเสริฐ

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาววาสนา แม่พันดุง

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวโยษิตา เจียงวัฒนา

๐๐/๐๐/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวไข่มุก ฟกทอง

๐๐/๐๐/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดเพชรบรณ์ วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายแก้วดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดียง วัดทุ่งสะเดียง  

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำแสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายก้องเกียรติ กวยแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงจิรนันท์ เสือไว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐชยา วงษ์ละออ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงพรนิภา คำตะลบ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงมลฤดี พรมหมืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายศตวรรษ คะสูงเนิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุทธิดา คำน้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงอภิสรา ทนันชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ทานู

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงกุสุมา โล่ห์คำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ น่าชม

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ กำเนิดบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เบ้าละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิชยดา บางทับ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงมีนา ปามะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ปญญา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงวิลาวรรณ บุญเกตุ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา สิงบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงเกสรา วงสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายเจษฎากร วังคีรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ปานคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายขวัญชัย นวนเกตุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายจักรพงษ์ กล้าหาญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงปาวินณา คงแท้

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงรัศมี พาพู

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงลลิตา จันทะมงคล

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงวรรณวิภา จันทร์เทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์เทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงศศิพร บุราโส

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายอมรเทพ ยอดและ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงอริษา แสนในเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๕
นางสาวอัญชิสา ผลทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย ดีหนองเปด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายไชยวัฒน์ แก้ววิไล

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๘
นางสาวปวีน์นุช ร้อยแสงจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๕๙
นางสาวจิตตรีรัตน์ บุ้งจ้นทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๔๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๐
นายธนกฤต รักนาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๑
นายพงศธร พงษ์พิมาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๒
นายพลวัตร บุ้งจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเนินพิทยาคม วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงภานุมาศ ตองอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนางัว (เจริญวิทยาคาร)

่

วัดราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ มานะเสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายชานุวัชร ด้วยสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐพล แสนพรมมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงธนธรณ์ มาทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายธนาวุฒิ ทองดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงนรีกานต์ กองกูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ลานคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงวาสนา พิมสา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายศัจกร ทิศหน่อ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายศุภโชค เรืองลอย

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายสรพงษ์ พรมคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุภัสสร มาลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายอนันตชัย ทองวิจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายเสกสรรค์ จำนงค์บุญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายธิติกร ขวัญทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายปวรปรัศ บัวระพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายเจษฎา พิลาศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดบูรพาโพธิทอง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เหล็กสัก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงจิรัฐติกาล พูลมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงณัฎฐนันธ์ แก้วเพียร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงพอฤทัย จันทร์ศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ สมศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายภัทรชัย เกลือนเกตุ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นไทย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวาสนา รังษีสกรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงวิชญาดา เงินโฉม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงศราภา ชมชืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุนิสา วันทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ แก้วลาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายอภิรัตน์ เจริญสิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงอาธินันท์ ทองแย้ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงเกศนก สาคู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายเบญจมินทร์ เรือนแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพล วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายธีรพงศ์ บุญใสย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนวมินทร์ ดีดาร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายภัทรพล ทองเสม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาม่วง วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงปยะธิดา สายวันทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ปานไกร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงอรปวีณา แก้วกัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดง วัดอาคเนย์  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ ปานนูน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐวิภา แพงตุ้ย

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทัดช่อม่วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงนริสศรา ปนแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงนำผึง

้

ศรีประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพุทธรักษา อิมดี

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายมานิต แก้วแท้

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงวณิชยา สีนิลแท้
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายวันเฉลิม พิมเสนก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายศุภกร สมศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๕

นายสุพจน์ มาดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงอริสรา สีทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงอารียา ต่วนโต
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงเปรมนีย์ พุ่มเกตุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาคส่องแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงแขไข เมียงครองคราม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดดงมูลเหล็ก  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงวนิดา สายทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงศิราณี พานทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ถาวรหงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงเกตุวดี ณ วิเชียร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายกรณ์ดนัย จันทร์แสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายชลเทพ ทองเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายทักษิณ แก้วเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายไกรศร หนูขาว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายศิริชัย หาญกล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชอนไพร วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกันติชา เบ้าชารี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายจักรพันธ์ จำนงค์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงธิติมา กลินเกษร

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายนราวิชญ์ ไพเราะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายนันท์นพิน สุดสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายนันท์พงศ์ สุคสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงนิธิพร คำมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงปฐมพร นนทโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงมยุรี ปนดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สมสร้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวันวิสา ณ วิเชียร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แสงประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายวิศรุต เทียนทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงสุจิรา อยู่สุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อยู่สุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงแอนนา สายมาลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายจักรพรรดิ เย็นเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายณัฐภัทร คำติง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายสมหมาย วัฒนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายสิริกาญจน์ พานทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จันโย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายเกรียงไกร จันโย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายธีรยุทธ เหิงคำแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสักแห้ง วัดภูเขาดิน  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงกัลยา เกิดนพคุณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงพรนารายณ์ อยู่เกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปง วัดแสนสุข  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ รัตนสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กชายธีระพันธ์ ทองตัด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงนารินทร์ เหมือนศรีชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงปยดา โกเสนตอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงพรกนก ชัชวาลย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายศุภณัฐ สัตนันท์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงสุทัตตา มาพร้าว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงสุรัตดา แผ่นทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายกิตษดี สีเรืองตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายณัฎฐพล ทองชุ่ม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายอนุชิต สุขศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงจันทร์สุดา ขยายแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายณัฐชนนท์ วันทาพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงวิชุตา กองพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงอัยรินทร์ วิทยานราสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา บุญจอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ สารี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพนทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายอาทิตย์ พิสิทธิคุณ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินสง่า วัดเนินสง่า  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรทึก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายกิตติพศ ทานคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองเปรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายธีรพงศ์ มาเรียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงนำเพชร ทองมาก
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายพงศกร คำนิล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงวรรณภา พิลาศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายสิทธิพล บุญเรียน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงช่อผกา สังข์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงธนพร ทองหม่อม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายบารมี ทับทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๖

นายภานุ ทองเหลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เดชบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก วัดใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายนุติ บัวศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายมงคล พิมพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายณวพล สิงห์สาธร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายธาราดร แข็งพิลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายอโนชา เพชรสุก
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายนพรัตน์ รัสสุ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงฟาติมา ร้ายกับดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา ทองเรียง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายวรภพ น้อยชาคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงสุมิตรา นิลค่าเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายศิระศักดิ

์

สายอุ่นใจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงมัดติกา อุตรพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงมลฤดี อุตรพรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงศิรินภา วรรณพาล

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงกำไร ไชยปอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวิเชษฐ์ สาระศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายอโนทัย ด่านคุ้ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายอภิชาต สาลีลาด

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงวันวิพา เงินลาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายธนดล เปรมชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงธีราภรณ์ เรืองโรจน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์ทับทิม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกัณนิกา บุญสายยัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายธรรมวงค์ วงค์สุริยะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายเดชาวัฒน์ นิลสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงพัชราภา วันชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงจันทัปปภา ทองขาว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงวรัทยา แสงสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงศิรินันท์ ยศจำรัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงกรพินธ์ วันแสงซือ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาบง
วัดโนนสว่างอารมณ์

 

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาเมือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงดวงพร ชัยบุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดเกาะแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายจุลจักร ชัยชนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายคณาธิป เฉลยรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ หลักงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงวัชรี เชียงพิณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายวิรัตน์ แสงอรุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายศิรวิทย์ หาญกิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายเจษฎา แก้วมณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ง้วนพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายยศพัฒน์ ทองเหลือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมวด วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ อินไชยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงภาวิณี โดดสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายยศพล พรมเฟอย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงวรรณวลี พลายคง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงวรฤทัย พลายคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายวายุ โฉมงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงอรนภา ทองนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ เรืองฮุย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำนำบัง วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงกชมล จันทร์แย้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายจักรินทร์ จันทร์หยวก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายปราโมทย์ วันทะมาตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงปยะพร แก้วเมืองกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ นพมาก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงวริษา สุขไม่เศร้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายวิโรจน์ ปานปา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วัดแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงอรพินท์ จันทร์พัว

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายเกรียงไกร เรืองโรจน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายธนพล เหมือนศรีชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายธวัชชัย รักเมือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพรหมมินทร์ บุญมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงศิริพร ชันต้น

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองปาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์ด้วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายบุญญวัตต์ บุญใสย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายม วัดเสาธงทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๕

นางกรองกาญจน์ มโนภิรมย์
๐๑/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านยางลาด วัดโบสถ์ยางลาด  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ต่อชีวี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายพลเทพ บันดิษฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายภูสวัสดิ

์

เสมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายวุฒิภัทร เทียมโคกกรวด

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ร่มเย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงชุตินันท์ บุญศรีภูมิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายมนตรี นานาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงศศิภา โยธิกา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงอริศรา เพียรพ่วงพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระวิง วัดใหม่วังสีมา  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายนพดล ศิลศร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายนวพล ยังคง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงวรัชนันท์ คิดประดับ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงสุพัตรา อ่างหล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงญาณิกา เกตุแฟง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายติณภพ ทองงาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงนรินรัตน์ ศรีภิรมภ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายนัฐพงษ์ คงยาดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เขียวนำเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงวรินดา สูตรทองมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายวสันต์ ยอดกล้วย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุ้งฟอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กุนาคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๗๙

นายเจษฎา ยาหอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายเสกสรร สวนเสด

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๑

นางผาณิต เพชรรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๒

นายวินัย คงศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๓

นางสุกัญญา แก้วใส
๑๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๔

นางอมรา นาคสีสุก
๒๐/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดมหาธาตุ  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงบุตรนาง จีเวิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ นวนทัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายภัทรพล ขุนเกียม

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายสุปญญา ธงอาษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายอภิคม หาบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายอภินันท์ แถวภาพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงอรนิดา อินทร์ผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงวิรมณ ต้องหา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ กระสงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา โล่งกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๕

นางรุ่งนภา ชาววาป
๑๐/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๖

นางวาสนา สีเทา
๐๔/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงกันต์ทิมา ลำสัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงนิศากร ตู้นก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงปรารถนา ทองแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงพิชชากร นามา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวรรณนิษา โสภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายวสุพล หาพา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงวิมลศิริ อินทร์แพง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ วัดโนนศรีแก้ว  

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงปาริชาต ครุฑจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัชรพิทยาคม วัดโนนศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๕
นายพิชญ์นาถ เสาธง

๐๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหล่มสัก
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๖
นางสาวภัสสร คุณรอด

๐๑/๑๐/๒๕๓๒ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๗
นายไพรัตน์ เสาดี

๒๓/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวหนึงฤทัย

่

โพธิศรี

์

๑๑/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 

พช ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปรีดานันท์ ลาคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๐
นางสาวชุติพร ปานนิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๑

นายปรียาภรณ์ ก้อนวัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหยกฟา
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายธีริทธิ

์

เศรษฐพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงปริณดา ดวงใจคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงกนกกช ดอกหอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงกวิตา พูลเพิมทรัพย์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงสมเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายกันต์ธนา มาสีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา แพทย์ชัยโย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวนทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกีรติกร การฟุง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงคณิณภกร อินรอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายคณิศร ปอแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายจตุพล ใสยอด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงจิรัชยา กิที
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายฉัตรชัย ศิริจันทโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงชญานิศ กัปโก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงชนิตา แซ่ตัง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงชนิสรา กุญชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงชมพูนิกข์ จันกอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายชาญชัย คำมี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายชาญวิทย์ หรีกประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงชิญาธิป ทองมุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายฌานวัฒนชัย เย็นจอหอ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงญาณัจฉรา ชาตะวิถี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงญาโณทัย ทองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายฐปนยศ โนรีเวช
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงฐิติชญา จ้อยจำปา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงณัชชนก นิเวศน์สุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงณัชชา สโตป
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ปาณะกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ตันติกูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา จิตบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงณิชกานต์ อารีรัตนเวช
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ภูรักษ์ทับเบิก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงดลพร สินค้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงทีรนันท์ พันธุ์มาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายธดากรณ์ วงษ์สวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายธนกร ยอดครบุรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงธนพร จำปาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายธนากร วงศ์จำปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายธนโชติ บุญเรือน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายธราดล ดวงจำปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงธันย์ชนก จันมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายธานินทร์ พรมลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายธีรพัฒน์ คำมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงธีรสุดา แก้วแดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงธีราพร คำกี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงนภัทรกมล ยอดมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงนรมน คำดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงนันทพร สีชมภู
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงนันทิชา ไชยขวัญดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองเงา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายนิติธร ขุนศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายนิมิต บุญยอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พิมพาลัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายปรเมฆ ธงทองศิริกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงปวีณนุช เฉลิมรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายปณณวัฒน์ เมธาสุวภัทร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงปานระพี คำก่อ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงปานศิริมาศ คำหอม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายพงศพัศ ชูเชย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ งามเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงพรณิภา หยดย้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงพรธิมา จำชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงพรนภัส พงษ์เสน่ห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงพิชญา ยิงตระกูล

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำแพง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

นำเนาว์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายพิสิฐ จันทร์พิทักษ์พร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สติมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงพุทธชาติ เกตุแดง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงภรณ์รวี เชืองแสง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีทับทิม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี พรมประศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ แก้วแสนเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายภูชิต แซ่เถา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายภูริณัฐ ชาติมนตรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายมงคล บุญซ้อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงมนสิชา โกวิทย์พันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงมุทิตา บุญกัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายรณกร อมาตยกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายรพีพัฒน์ มีกำลัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ พงษ์ธานี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงรัชนีกร มีนนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงรัฐฑิฑา ไชยมนตรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงรัตนพร อุระเพ็ญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายฤทธิไกร อินนะระ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ภักดีปอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ผุยผัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดวงกำเนิด

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายวรพจน์ นนทะโคตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายวรพล สังขทีป

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

ดาโส
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงวรินรำไพ อำไพพันธุ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงวริศรา พาหา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายวรเมธ กิจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายวสุธร ตาทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายวันชาติ ทองงาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวิภาวินี ทองบัว

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ โพธิงาม

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายวีรภัทร ศรีสิม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงศรัณยา สังเกตุดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงศศิปรียา ชมโฉม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายศักรินทร์ บุดดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายศุภกร เพ็งสาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

มังปอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงศุภัสรา บุตรศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงสรญา ศรีพิทักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายสัตยานนท์ โคตนนท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายสิทธิกร เหวิจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงสิรินทร์ยา พันธุ์เขตกิจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงสิริมา อยู่สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงสุขสิริ จิตรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงสุวพิชชา มากมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายสุวิชา ปญญาปลิว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายอนุชา จันแสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงอภิชา สุขพุทธ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงอรจิรา คุ้มพุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงอรชพร ศรีอินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงอริศรา กำจัด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายอัครเดช บารมีพุทธะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงอังคศิริ เหล่าคนค้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงอัจจิมา สุวรรณพจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงอำไพพรรณ ใจใหญ่สลุง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายอิทธิกร แร่นาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงเกตุกนก คำหม่อง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายเจษฎากรณ์ สุขกลำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงเนตรทราย พักใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา แซ่ท่อ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงเปมิกา มหุวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงเพชรลดา คำโฉม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงเมษยา ฐิติพรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงเยาวภา สมงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายกันตวิชญ์ แซ่เถา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายคณิศร เชือบุญมี

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายธนชาติ ธรรมภาษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายธารินทร์ นาพิมพ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงธีรดา คงสมพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายธีรยุทธ สมพงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายนนทกร ขวัญอยู่
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายภัทรพล อินปน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายภานุกร สุนทรปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายมงคลชัย
ประเสริฐเวทย์มนต์ ๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายวีรภัทร บุตรเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงเกศิณี รักษาบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายจิรายุ หมวกชา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายประพฤทธิ

์

สุทธิตานนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงประภัสสร ทัพพุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายพงศ์ชกร ชมศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงลักขณา แดงด้วง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายอดิศร ผิวเณร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงภัทราพร กันปาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงศศิประภา นานาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายสิทธิโชค เบ้าสารี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๗

นายกรวิท นวลตาล
๒๑/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๘

นางสาวจุฑามาศ มาราช
๒๐/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๖๙

นางสาวณัฎฐณิชา บุญคง
๐๙/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๐
นางสาวณัฐณิชา ถมเฟอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๑

นางสาวนงลักษณ์ ตรีจักร
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๒

นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทาคำ

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนผดุงวิทย์ วัดทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงปวีณ์สุดา บัวคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงปยธิดา แก้วแจ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงกมลพรรณ หลิมวิลัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายกฤตนัย ยศพรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงกฤติยา สังขนาด
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายกานต์ เกียรติณรงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ทองสี

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายฉัตริน บุญเทียน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ขันติสอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา คงสมเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงณัฐพร ภักดีเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงณัฐวรา เทียนเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงณิยวรรณ คำหม่อง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายธรรมรัตน์ หลักคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงนภัสกร อ่อนตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงนภัสสร ศรีลาไสล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ มาเทศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงนันทิชา แผนทัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายนเรศ ม่วงน้อยเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงนำทิพย์ มิยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงบุษกร แสงหาญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงปาณิสรา ร่มสบาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายปยรัตน์ โสภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายพงศ์เพชร ยาพันธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงพจน์สุมล แม้นศิริกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๔๙๙

นางสาวพรชนก ถาวรศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายพรเทพ อินเหม็น

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายพัสกร สายพิมพ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิชญาพร บุญประคอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๓
นายพิพัฒน์ ทองแถว

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพิยดา จันมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายพีรพล ลีลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายภักดีชุมพล ปดมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริฟอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายภูบดี เรืองเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายภูวินัย ปุงแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายยุทธศาสตร์ กองพวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายวชิรวิทย์ สุขมล
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายวรวัฒน์ รักก้อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายวรเมธ สมสร้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงวศินี เพียรช่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายวัชรพงษ์ พองเวียง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กะกุคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงวันวิสา พิมพา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงวิศากร เก่งนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายวีรภัทร โสภาพิมพ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายวีรวัฒน์ วันเสน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภักดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายศุภกิจ สมศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายสรศักดิ

์

จันอ้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายสัญญพงศ์ เดชปติอานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงสาธิดา อินแนน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายสิทธิโชค คนมาก
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงสุชานาถ โม้งปราณีต
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงสุธาสินี ดีมูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงสุพิศรา นวนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงอัจจิมา สามารถ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงอัจฉริยา จันลิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงอารียา แสงหาญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงเวธิกา วะวิชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายโยธิน ทองอภัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๕

นายฐิติวุฒิ รักก้อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๖

นายรินลนี พรภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๗

นายรุจิรา หล้าทน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๘

นายฑีฆายุ ชุมสาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๓๙

นายณัฐพงค์ ยศยะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๐
นายดลพร จีจอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๑

นายดุษิต ขวัญเกิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๒

นายธนากร ชินรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๓

นายธนาธร พิมพ์น้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๔

นายนครินทร์ เบ้าชารี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๕

นางสาวปณิษฐา สุขสอาด
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๖

นางสาวปวีณา แสงอ่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๗

นายพัชรพร สุวรรณโสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๘

นายภาณุวัฒน์ สุวรรณมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๔๙

นางสาววนิดา กะกุคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวสุนิษา บุญกุ

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๑

นายสุเมธ พันถีนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๒

นายอนุธิดา เปาเสงียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๓

นางสาวอุไรวรรณ ขำกล่อม
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๔

นางสาวเกศมณี โสภารัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๕

นายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณพจน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๖

นายเอกรัฐ แพงมูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายอภิธาร อุปสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงนัธนา ทองวัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงมติมนต์ คำสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงรัตนาพร ปาศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงวนิดา อินปาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงวรรณพร จันทร์สอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายกฤษกรณ์ ชัยเชิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายกิตติภูมิ ล้อมแพน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงภัคจิรา พาทา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแกเครือ วัดโฆษา  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงกฤษณี แสงราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายฆามินทร์ มีกัณหา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายญาณิน กองจวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงปนัดดา แก้วพิลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ชาอุ่น
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงวรวรรณ ชาอุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายศักดิพล

์

อินปอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

พัวพวง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังร่อง วัดศรีสองคร  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายบรรณวิฑิต กันยาประสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายวันเฉลิม พงศ์คำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายเดชา ลาคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงชลธิชา ดวงสี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงดวงฤดี รักก้อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายธนพล ทรัพย์สิริวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา โฉมอุปฮาด

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายประกาศิต ไกรสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงรัตตินันท์ คงอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงณัฐพร พิมพา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายวีระพล สายทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๕

นางสาวจิรภา มารอด
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๖

นางสาวชนัญพร พิลาเกิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๗

นางสาวธีราพร กาศเกษม
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๘

นางสาวพีรดา ปอแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๘๙

นางสาววรัญญา ผองแผ่น
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๐
นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๑

นายสิทธิพงษ์ แก้วอนันต์
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๒

นายเมธี ธิกะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วัดจอมมณี  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๓

นางสาวปยฉัตร โฉมอุปฮาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๔

นางสาวชลดา ผาบัว
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๕

นางสาวนภาฝน นาคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๖

นางสาวอารีรัตน์ มีแจ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายชัยธวัช ด้วงมาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดท่ากกแก  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงกรรณิกา รอดภัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงจิดาภา มากคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๐
นางสาวบุปผา มะลิซ้อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๑
นางสาวอารีญา สีเสน

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๒
นางสาวพุทธิชา ทัพผา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๓
นางสาวศศิธร หงษ์คำคง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๔
นางสาวเกวริน สีเสน

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๕
นางสาวกันยา รอดภัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๖
นางสาวจารุวรรณ มีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๗
นางสาวพรพรรณ แสงเดือน

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๘
นางสาวลักษิกา เหวิจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๐๙
นางสาววรรณกร แสงเดือน

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๐
นางสาวศิริพร ปนศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๑

นางสาวสายฝน แก้วยอดนิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๒

นายอภิชิต แก้วเกียน
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๓

นางสาวอรวรรณ นวลละออง
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงวรรณิดา มันคง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคัน วัดทุ่งสว่างนาจารย์  

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทวังโส
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายวัชรพล ศรีทุมมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงกุลจิรา มีทาสา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงจันทกานต์ เชือไพบูลย์

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายชยพัทธ์ มลตรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงประกาย สิงหาทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงปญญาพร โม้แก่น
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงรจนา โง่นใหญ่
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายศรศักดิ

์

โสมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงสุธีมา ปญญาแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๕

นายธีรภัทร จันทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๖

นางสาวพัทธรนันท์ ฐิตวัฒนานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๗

นางสาวศิรินาค นวลเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ วิชาวรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงฉันทนา กงเวียน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงผกามาศร์ ทองแท้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงวรรณิษา กันหลง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงสิรินธร ยาพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงแคทรียา แก้วภาพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๔

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเพิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๕

นางสาวจีรวรรณ ตันศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๖

นางสาวชลิตา จันตัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๗

นายณัฐพงษ์ มีพร้อม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๘

นายต่อลาภ อุดศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๓๙

นางสาวนิตยา เชียงคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๐
นางสาวปกันตา ปองท้าว

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๑

นางสาวปริชาติ อยู่ยืน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๒

นายภาณุพงษ์ อินแนน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๓

นางสาววิชญาดา ศิริน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๔

นายวุฒินันท์ สีสอนการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๕

นางสาวสุชานันท์ พูลสวน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๖

นางสาวอรอุมา กลมเกลียง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๗

นางสาวเนตรนภา ศรีธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๘

นายกรวิจิตร วงค์สารี
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๔๙

นางสาวฐิติมา จบคุ้ม
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๐
นางสาวณัฐรัตน์ พรหมเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๑

นางสาวธีรนุช ขุนอุย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๒

นายธีระพงศ์ บางทับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๓

นางสาวนฤมล เปรมพง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๔

นายปุณพจน์ ปนปน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๕

นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๖

นางสาวภัทราพร จุมศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๗

นางสาวมณฑา ศรีศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๘

นายวงศธร กลินคง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๕๙

นางสาวเพ็ญนภา ถองทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวชลธิชา มลทาทิพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๑

นางสาวชลลดา กันยาประสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๒

นายณัฐพงษ์ อินทร์พินิจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๓

นายณัฐวุฒิ รอดน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๔

นายทวีศักดิ

์

มามัง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๕

นางสาวมณีรัตน์ อ่างคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๖

นางสาวรัตนา แก้วเบ้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๗

นางสาวรัตนาพร จันหน่าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๘

นายวีรภัทร ตรีเสิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๖๙

นางสาวศรันย์ภัทร อินทร์พินิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๐
นายสัญญา จันสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๑

นายสาธิต ทองแท้
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

พันแนบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๓

นางสาวอมรรัตน์ เขียวตอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๔

นางสาวโสรยา ทองคต
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๕

นางสาวโสรยา ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๖

นางสาวรัตตินันท์ ประไพเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงนาฏยา แก้วเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงปยพัชร์ คำดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงวิชุดา คำแพง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาบง วัดห้วยแสนงา  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ เปอยพลอย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงลักษมี ท้าวเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงศิรินภา ชัยพิลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๔

นางสาวกนกพร คณเกณฑ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๕

นางสาวฐิติมา ทองแพง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันที
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๗

นางสาวธัญญาเรศ ลือกิจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๘

นางสาวรัตติกาล เสือกะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๘๙

นางสาวอุสรา ชาอุ่น
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๐ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาวกรฤดี แก้วจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๑

นายณัฐอมร กลมสัมฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๒

นายนัทวุธ แสนปญญา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๓

นางสาวปยธิดา มาลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๔

นายพชร แร่นาค
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๕

นายรุ่งโรจน์ โสดบ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๖

นางสาวลลิตา กำมาทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๗

นางสาววลัยลักษณ์ พานเชียงศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๘

นางสาวสุภาวิดา ลีราช
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๖๙๙

นางสาวสุวิมล แก้วชาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๐
นายกิตตพล ลาสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๑
นางสาวจิตราภรณ์ ล้อมแพน

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๒
นายธนัฐชา หาหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๓
นางสาวธนารีย์ ยอดคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๔
นางสาวรัตน์ธภรณ์ แก้วประสงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๕
นางสาวสุกัญญา อินสอน

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๖
นางสาวอารียา เทียวทอง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๗
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งประสงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนติววิทยาคม

้

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๘
นางสาวนทีกานต์ ยินีรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๐๙
นางสาวกันทิตา แก้วเวียน

๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๐
นายก้องกิดากร ทักคุ้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๑

นางสาวชุติกาญจน์ ชัยพิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๒
นางสาวนรินทร์ทิพย์ การส

๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๓

นายศิหะรัตน์ มีมุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวสมปรารถนา ปทักขินัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๕

นางสาวพรศิริ แก้วยม
๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๖

นายภัคพล ชัยชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๗

นางสาวสุภาวดี ศรีบุรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๘

นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๐๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๑๙

นางนฤมล ลู่ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๐๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๐
นางนาทกัญญา นงภา

๐๘/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๑

นางรัตมณี แสงสีดา
๑๐/๑๑/๒๕๑๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๒

นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ
๐๘/๐๕/๒๕๑๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๓

นางอุไร ธรรมศุภโกศล
๒๒/๑๐/๒๕๑๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วัดสว่างอารมณ์  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายกฤษฎา นวลอนันต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงตันติมา ศรีจริยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายธนภัทร ทาบทองเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงปณิตา จันอาสา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงพรวิกา คำหมู่
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณภา บุญเต็ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงเกวริน พิพัฒน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายวชิรพล พูนดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังบาล วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๒ เด็กหญิงจิตติมากานต์
ราชอินทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายชาคริต แก้วพวง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงณัฐพร แก้วเหลียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงณิชาพร แก้วหงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงนันติกา แก้วยม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงบุญญากานต์

เพชรจรูญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายปรินทร บุญเจียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงปยพร แก้วเข้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรนภา ยอยบุบผา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงสุภาวิณี ศรีภูมิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายญาณธร ถินลำปาง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงธิดาพร ภักดีสอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงปพิชญา สมศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงวรรณนิษา อินไข
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงวริศรา พรหมเลิศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงวัลลภา แก้วใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล อินตะนิล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงเกศรา โยธาภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงธนัญญา แก้วเหลียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งโตน วัดจอมแจ้ง  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วยม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายจีราณัฐ แก้วแวว
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๓

นางสาวกัลยารัตน์ พรมพวง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๔

นางสาวฐิติพร ทองติง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงพิมผกา สุจริต
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๖

นางสาวศุภิสรา การกิงไพร

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๗

นางสาวกรรภิวาห์ แก้วเข้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๘

นางสาวกุลสตรี พรมพวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๕๙

นางสาวคริสมาส พรหมเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๒ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๐
นางสาวชุติมา แก้วเพียร

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๑

นางสาวรัตติกาล แก้วสวย
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๒

นางสาววรัญญา แสนเรืองเดช
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๓

นางสาววลาลัย แก้วคูณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๔

นางสาวสุภาวดี แก้วพัด
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๕

นางสาวจิตรกัญญา บุญเจียง
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๖

นางสาวนภาสิริ แก้วหงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๗

นางสาวพัณณิตา แสนเรืองเดช
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๘

นางสาวศิรินภา แก้วตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม วัดศรีฐาน  

พช ๓๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ลาดเลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงนริศรา แก้วกก

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายรัฐพงษ์ กางพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๒

นายธนวัฒน์ ตุลาเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ วัดศรีมงคล  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงกฤติยา พรมมาเวียง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงกัลยาณี บุญช่วย
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๕

นางสาวกิติยา ชาลีรักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงชลธิชา วิเศษชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ประจักษ์รัตนกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๘

นางสาวธนัชพร ยุทธยศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๗๙

นายธนากร เขียวมณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๑

นางสาวธัญพร เทพจันดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๒

นางสาวธัญวรัตน์ แสงโทโพธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงนภัสสร ประดับวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายนวพล ประดับวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงปณณพร ศรีสีฐาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๖

นางสาวปยวรรณ กุลพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๗

นางสาวพิมพ์นภา คำแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๘

นางสาวรสวรรณ ภิญโญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายรัตนชาติ จำปา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงวรรณภา การสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงศิรินภา ทุมชะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงสุกฤตา หนูบุญรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๓

นางสาวสุปรียา วิเศษชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๔

นางสาวสโรชา สารีวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๓ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๕

นางสาวอรอุมา แก้วนวลศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๖

นางสาวเมทิกา บุญเทียงตรง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงเอืออารีย์

้

บอนสันเทียะ

๊

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๘

นางสาวโกลัญญา อินประดับ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๗๙๙

นางสาวคณาพร เลาะไธสงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๐
นายจตุภูมิ พรมตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๑
นางสาวจิราวรรณ พรมทองดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๒
นายธนพัฒน์ โพธิดำกลำ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๓
นางสาวธีราภรณ์ คุนุ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๔
นางสาวนลินี หนันกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๕
นางสาวนิภาพร ใจดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๖
นายอภิวัฒน์ ไชยคำภา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๗
นายอภิสิทธิ

์

พจน์ขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๘
นางสาวอรปรียา ขุนขำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงโสภิตา ซึงจ่าย

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๐
นางสาวงามใจ ตะเฆ้ทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๑

นางสาวณัฐนันท์ จำปาทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๒

นายพงศกร ยอดเกษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๓

นางสาวพรรณิษา ตังสีทอง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๔

นายพรเทพ ปนกระจ่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๕

นางสาวรัชนีกร แสงอินคุ้ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๖

นายศุภชัย บุญเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๗

นางสาวสิริพร แดงคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๘

นางสาวสุนิทรา หนบรรเลง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๑๙

นางสาวอมรรัตน์ คำสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๐
นางสาวเมธาวี ทวีผล

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๑

นางสาวกมลชนก ใจทัด
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๒

นางสาวกรกนก จิตรแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๓

นายกฤษณุ รัตนวิจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๔

นางสาวกัญญนันท์ คุ้มตระกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๕

นางสาวกัญญารัตน์ วรรณบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ อยู่สุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๗

นางสาวกัญญารัตน์ โหมกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๘

นางสาวกุลนัฐ จันประทัด
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๒๙

นางสาวจิราพร โชติบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๔ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวจุฑาวรรณ คลองมิง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวชฎาพร วิวรชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๒

นางสาวชิษณุชา โชคชัยชีวากร
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๓

นางสาวณัฎฐิกุล บุญจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๔

นางสาวดวงแก้ว จันทร์พิทักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๕

นางสาวตองมณี ยศคำลือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๖

นางสาวธนภรณ์ เปรมทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๗

นายนภัสกร แก้วกัลยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๘

นางสาวนันทิตา วิเศษรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๓๙

นางสาวปรัชญาพร เสียงใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๐
นางสาวปวีณา อินทรสอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๑

นางสาวปทมพร ทวนขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๒

นางสาวปาริตา มงคลนำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๓

นายปติพล สิงหนสาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๔

นางสาวรัตนาภรณ์ นามวิเศษ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๕

นายศุภกิจ อินประดับ
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๖

นายสิทธินนท์

์

ศรีเดช
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๗

นางสาวสุธิดา จันดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๘

นางสาวสุภัทรา ชอบเลียงสัตว์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๔๙

นางสาวสุรีภรณ์ สิทธิสาสน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๐
นายอนิรุธ พูนม่วง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๑

นางสาวอาริษา ต่างสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๒

นายวิเชียร สุทธหลวง
๐๙/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๓

นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๔

นางอัจฉรา เกตุกันท์
๒๘/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ วัดบุญชัย  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงณัฐกมล  สุนทรเวช
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร กิด่วน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงพรฤทัย สิงห์ทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายวรรธนา เกษามูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงศิรภัสสร งามปานแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงสิรินทร์ภัสร์ ซุ้มวมล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงสุภาพร รักงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงจำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายชัยชนะ พุ่มมาลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายชาญณรงค์ พลแสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๕ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงญาณิศา อ้นแย้
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงภัทรพร พรมเดช
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายภูชิต โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงมณีนพรัตน์ แหยมนุช

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงรำไพพรรณ หกขุนทด

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำสำโรง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ แขรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายวีรพล  ชุมกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงสุทธิดา สีทานอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพ็งสมบูรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ ปานนิล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงจิรนันท์ นำร้อนเบ้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงชลธิชา คงจำนงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายธวัชชัย เฉลิมบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงปฐมาวดี วิเชียรศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายภาศุ โพธิสำราญ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๑

นายสัมฤทธิ 

์

โพธิทอง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงสุนารี จันทรศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงอธิติยา ชาวไร่นา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายอนุชา ลีอาจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๕

นายชาญชัย อาบสุวรรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๖

นางสาวนุจรีย์ ทองธูป
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๗

นางสาวภาวิดา แหยมนุช
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๘

นายฉัตรชนะ ยิมณรงค์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๘๙

นายอุดมศักดิ

์

มีชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๐
นายธีรศักดิ

์

ชูจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๑

นายพงศธร บุญใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำร้อนวิทยาคม วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๒

นายธานินทร์ บุญก่อน

๑๖/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๓

นายธีรวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๔

นายปฏิพัทธ์ วันแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายกฤษณพล จุมจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายวีรพันธ์ สุขโข
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายธีรวัช ผาสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๘

นางกอบกูล ศรีคำมี
๑๑/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๘๙๙

นางสมฤดี สุทธหลวง
๐๔/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๖ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๐
นางสาวสุนันทา คัมภิรานนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๑
นางสาวกรรณิการ์ ชาติชนะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวธัญลักษณ์ โสมะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๓
นางสาวนพวรรณ ปกสันเทียะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๔
นางสาวธมลวรรณ ทวยศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๕
นางสาวญาดา ศานตกมล

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๖
นางสาวกาญจนา โพธิกลาง

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๗
นางสาวนันทพร ปนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาวกรวรรณ มาพระลับ

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๐๙
นางสาวกัณสุดา สุระโคตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๐
นางสาวนิราวรรณ ประทุมไทย

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๑

นางสาวจิราพร สังข์ทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๒

นางสาวอัจฉรา กลมเกลียง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงเยาวราช ทำมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ คนขยัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงอธิตา โสดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายสะอิง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงสุมิตรา นิลภาพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ภักดีสมัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงกุลิสรา จีมขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงนพมาศ สาระรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๑

นายศราวุฒ ไทยมุ้ย
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๒

นายภูวดล ต้นสิงหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๓

นายเจษฎา มานะดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๔

นายณัฐนันท์ ดาวเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๕

นายภาณุพงศ์ แช่มขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๖

นายสิทธิชัย เอือศิลป

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๗

นายพรชัย เขียนดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๘

นายอภิสิทธิ

์

ทัตเศษ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๒๙

นายพิธิวัต ฟาบัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๐
นายธนรัตน์ จุลกระโทก

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๑

นายวรากร อุดรเขต
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๒

นายนนทนัน สิทธิน้อย

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๓

นายศราวุธ เย็นไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายวรเทพ ทองที
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายเทียนชัย แก้วคูนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายอนุสรณ์ วงศ์แสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายฐาปกรณ์ จิตร์รักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

มุกดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายณัฐนนท์ พินิจนอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๐
นางสาวทัศนีย์ ลอยเวียงคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๑

นางสาวสุปราณี อุ่นกุดเชือก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๒

นางสาวสุภาวดี ศรีกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๓

นางสาวนภาพร วังคีรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๔

นางสาวปยะณัฐ ทับธานี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๕

นางสาวภัทรานิษฐ์ ทวดขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๖

นางสาวสุจิรา แนบบุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๗

นางสาวสุนันทา หาญอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๘

นางสาวนวลอนงค์ พราหมจร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงอรทัย ขาวฉลาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงวรรนิสา แก้วหล่อ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงดารารัตน์ ธนาคูณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงเขมจิรา หาญแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ หารนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ หนูชืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงอรพินทร์ คุ้มตระกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์ ทองธรรมชาติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๗

นายทองเคลือบ นาสิงคาร
๑๓/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๘

นางวันวิสา จันทพล
๒๙/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงนริศรา กาดมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ ทนหนองแวง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วัดประชานิมิต  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๑

นางมนสิชา สิทธิสุข
๒๔/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม วัดใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สังเกตชน
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๓

นางวราภรณ์ จงธรรม์

๒๑/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วัดตะกุดไผ่  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๔

นางสาวกรกช อินทร์โคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดบ้านวังลึก  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๕

นายประจักษ์ อินทรพงษ์มีชัย
๑๐/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๖

นายควง ขุนสันเทียะ
๐๕/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๗

นายสมยศ หึงขุนทศ
๑๒/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๘

นางแสงอรุณ ยอดแตง
๒๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๕๙/๐๙๖๙

นางศันสนีย์ สิงห์คำ

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๘ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๐
นางสาวศศิธร อ่อนจู

๑๓/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ วัดรวมทรัพย์  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงกานต์รวี สุทำมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงชนาพร ไวทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงนำเพชร บับพา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำสี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงสุภาพร แสนคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าแดง วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงทรรศนีย์ เทียงเลา

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงวริศรา สาระปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงสุทธิดา เหล่าสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดสว่างคงคา  

พช ๓๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงปาณิสรา ทองนุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงศิริยา คำแสนเดช

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงเกศสุดา ภาวะโสภณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกรวด วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงพิชญาภา เลาะสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูจ้าว วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงกนกกร หนูทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงการเกศ แก้วใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายคงวุฒิ สายสมร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงชฎาพร มาเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงช่อผกา แก้วใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายณัชนันต์ ขันทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงณัฐรากร เทวะสัตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงดารณี อินคำมูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายธนพล รอดรังศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงธิดาพร ทะนุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงนันณภัทร อินแผง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายบูรพา จิตรอาภรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายภัทรพล สันทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายวงศ์ตะวัน สีอ่อนจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายศิริชัย จันทร์แปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงศิริภัช ศรีพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายอภิชาติ แก้วกวย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงอริสา จันทร์ชม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายโชคอนันต์ คำพาลักษณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ นวลทัด

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงนวลอนงค์ มาชืน

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๙ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงนัทธมน เวียนสันเทียะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายพีรพล กองเดช

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงศิริพร ศรีพรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงชลดา เชือบุญมี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโปง-ไผ่ขวาง วัดประชาบำรุง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายจีรภัทร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายฉัตรชัย สอิงทอง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงชลธิชา เกตุเมฆ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงณัชชา ไตรพันธุ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา โชคงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายณัฐพล ยวงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายธนกร เขียวไสว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงนพัสร วงค์คำศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายนัฐพงษ์ หีบแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงประภาภรณ์ สุภาคนธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญนก

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายวทัญู วันเสียน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงวัลลภา ริวสมบัติ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงวาริสา สุวรรณา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงวิภาดา ศรมุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงวิภาวินี ศรมุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายศราวุฒิ ล่องทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายสุรเชษฐ อยู่พันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายอนุพงษ์ วงษ์ษานิล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สอิงทอง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงอัญชลี คำวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๑

นางปยวรรณ กลันตา

่

๒๙/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายกฤษณ บุญลือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายจิรวัฒน์ โพแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงชิดชนก ใจหนัก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายฐนกรณ์ กลินกุหลาบ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายธนวัตร ทองหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงธัญสุดา อินดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายนัทธพงศ์ รัสสะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดีอุดม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๐ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ กัลยาประสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีเดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายญาณวุฒิ คำจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายธนกฤต บุญยอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายธนกฤต สอนโคกสูง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายธนากร ทองบ่อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงธัญจิตรา กองแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงธันวฎา อาสมาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงนำเพชร สาลีสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ยวงเงิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงรุจิรา สุวรรณนัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สารีหอม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงสุมิตา นวลนิล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงอารญา สุทวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายเจษฎา เกตุแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุระ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายจักรพันธ์ แนวบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายธนดล บุญศรีภูมิ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายธนลภย์ ฐาปนพิพัฒน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๕๙

นางสาวธีรพัฒน์ กุลสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทิพปญญาชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงอรวี พลนิกร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงอาภัสรา พิมภา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงชนิดาพร อายุคง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฤทธิประเสริฐ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์โท
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงวาสนา สมพร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงแพรวา แก้วมนู
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงวรรณนภา วรสุทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ คุ้มนุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงจินตนาการ ดีมูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายนิรุช เหนือนิล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายศักดา นากา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๓

นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๔

นางอัมพร จันทรางกูล
๒๕/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านลำตาเณร วัดปาเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๑ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงพัชรี พลพิลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายวิทวัส ทองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดตีบใต้  

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงวิชชุดา ช้างทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงเปมิกา วรนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๗๙

นางสาวสุวรรณา ซุยมุลละ
๓๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนโชติวิทยา
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ขำวงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงนำฝน ด้วงหิรัญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงพรธิดา สุทธิประภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงมานิดา ไพรพนาวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายรัศศักดิ

์

ดอยลอม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงสินีนาถ ภูครองหิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์อ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายอดิศร โต๊ะทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายอนุภัทร วัฒนวิศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายอัษฎาพร มีสุก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายโชคอนันต์ เลิกจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้าน กม.30 วัดหนองไลย์  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๑

นางพรทิพย์ แก้วอาสา
๐๐/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๒

นางสาวขวัญนภา จันทร์อุบล
๐๐/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๓

นายคมสันต์ ชัยภูมี
๐๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงขวัญหทัย ภู่ระหงษ์
๐๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงชนนิชา บัวนวน
๐๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายธนาวุฒิ สุขค่า
๐๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงปวีณา บัวกอง
๐๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายกฤษณะ จินดามัง
๐๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงลลิสา ม่วงน้อยเจริญ
๐๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายนพณา ทาคำ

๐๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายอาชัญ ปรีชาชาญ
๐๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายอนุพงษ์ สุทธิโชติ
๐๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงประธานพร มูลเมือง

๐๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายกฤษดานนท์ ประกอบผล

๐๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายมณฑล สวัสดิรักษ์

์

๐๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงมุทิตา แสนมิง

่

๐๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงประทุมทิพย์ สิงห์สถิตย์

๐๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายสุริยศักดิ

์

วรรณสุทธิ

์

๐๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงปยาพร บัวคลี

่

๐๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๒ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายวีราวัฒน์ วาดวิจิตร์
๐๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายวีระวิทย์ วะระโพธิ

์

๐๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงพัชรมัย จันทะไพร
๐๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายอนันต์ เทียนงาม
๐๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายประเสริฐ ภารพงษ์
๐๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ หมืนสิน

่

๐๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายดำรงศักดิ

์

วงษ์คลัง
๐๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงรุจิรา พิลึก
๐๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงพิยะดา หนุนกลาง
๐๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายตะวันฉาย คำเล็ก
๐๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายกรภัทร์ ถีปอม

่

๐๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวรรณมณี แสนรักษ์
๐๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงดวงพร สุดสวาท
๐๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงสศิกานต์ จบศรี
๐๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีอำนาจ
๐๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงกัลยา สุขค่า
๐๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ โพธิชัย

์

๐๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๗ เด็กหญิงฌนันภกมนณ์
ณมนัสนันท์

๐๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงกชมน สายแวว
๐๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อินทร์
๐๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก วัดเขาฝาง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๐

นายสราวุธ จำปางาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๑

นางสาวสุวรรณา จดจำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๒

นายศุภกานต์ สีผา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๓

นายสันติสุข จันทร์เครือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๔

นางสาวนิสา ปสสาวัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๕

นางสาวสุนิสา จันทะสี
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๖

นางสาวเพ็ญภิสิทธิ

์

แสนกล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๗

นางสาวดลนภา จันลาสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

กิด่วน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายกวิน ดีด้วยชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายบูรพา จันทร์สว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๑
เด็กชายพรหมมินทร์ พัดโท

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายอุดมสุข หมายชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายแสงตะวัน ระหา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายกิติพงศ์ กรอกรวม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๓ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสิทธิ สิงห์สถิตย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ โตแปน
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงปทมา อุ่นแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพรนภัส เนตรแสงศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงลลิตา เกตุกลางดอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดแค วัดลาดแค  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๐

นางสาวนัติยากร ปองพัว

้

๑๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๑

นายเถลิงศักดิ

์

ศิริประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ตุลพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกลอย วัดหนองกลอย  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงณัฐกมล เอกพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงณัฐภร เอกพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายสราวุธ แก้มแกมทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงอินทิรา โตนมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง วัดห้วยงาช้าง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงวาสนา สังข์ขวาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงเสาวภาคย์ อินทร์ทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงมนัสดา อ่างแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงวรพิชชา สิงห์ขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงญาดารัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงวรัญญา ขวัญจอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงญาณิศา ด่านแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายทศพล อะริโน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายอมรเทพ พิจิตรคดีพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงอรุณกมล นาทสัมฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา คชแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๘

นายเจษฎาภรณ์ นามเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงไอลดา ดอนช้างลุน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๐

นางสาวณัฐณิชา มหาวีโร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๑

นางสาวนภสร อินทรวิเศษ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๒
นางสาวพรรณพัสสา พันถา

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๓

นางสาวสิรีธร เต็มภู
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงสุวิชา ทองขวัญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงอัษฉราพรรณ์

พิมพ์โคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๖

นายต่อตระกูล เพชรภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาวนพนภา คงเย็น
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๘

นางสาวพรชิตา บุญแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๗๙

นายภูรินทร์ ชุ่มสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๔ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๐

นายโยธิน พวกสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วัดซับสมอทอด  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวรัชนก วงษ์เคียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวศรสวรรค์ ศาสตร์นิยม

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๓

นางสาวระพีพร จันทร์คำเรือง
๐๘/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวพัชราภรณ์ หนันอุทธา
๐๒/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายนพรัตน์ มะลิวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงเบญจมาศ สุขเกษม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายจีรภัทร บุญหล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศิริชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายฐิติพันธุ์ ศิริเวช
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงนภาลัย อือจรรยา

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงเพชรลดา อุ่นอบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงพัชรา สุพรมมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงบุษบากร จันทร์ถาวร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศรีม่วง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายปรัชญา คุ้มขัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายขวัญชัย ประดิษฐสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทนิชย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงศศินิภา ทองเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงนันทิชา ใครบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายธเนศ โพธิอุไร

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายธีรภัทร์ โตเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงภาพตะวัน บ่ายเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงจิรัสยา จีนมหันต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายฉัตรมงคล ทองเชือ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงจีราวรรณ ศรีอ่างทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงขนิษฐา ราชโยธี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงศิริณภา ผมธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จงเอิยง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงสุภัตรา ทองอินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงปยธิดา สายสมบัติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงอรยา บุญอ้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แจ่มจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงลลิดา ถนอมถิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงปทมา คล้ายปอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๕ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธราดล ศิริเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงชลิตา จันทร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงสุชาดา ศรสุรินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์อามาตย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมอทอดศึกษา วัดดาวนิมิต  

พช ๓๖๕๙/๑๒๑๙

นางสาวลักษณาวดี คุ้มครอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงขวัญชนก โกศล
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงสวรรยา กำเนิดสินธุ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงอภิวันท์ ศิริวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงลลนา สมบุญพงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงอารียา โปทาวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวรดา แร่เพ็ชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงญาณากร หาดซุยทราย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายปฐมพร เลือดทหาร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายประกฤษฏิ

์

สุวรรณศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายธนพล คำตัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายธนภัทร์ สีดำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ จูเทียง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์จันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ศรีคต
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุขอร่าม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายใจเพชร นงบาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายลิขิต ยิมขำ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายเอกมล ชัยสุริยงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ปามิ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินทร์หอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงฉัตรชวานี สอดศรีจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงศิริญาพร บุตรสุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงวรพร หงษ์วิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู สว่างจิตฤดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายนภดล ภูชงค์ชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายนัทธพงศ์ มะนิโช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายเอกราช อินทวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายภูมิภัทร สีพรมมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายกัปตัน มีทรงธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๖ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายพรเทพ บุญมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายชลธิศ เดชมาก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายมนูญกิจ คุณอาสา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ตาดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายวันเฉลิม เมตรไทย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายนุกูล แซ่เล้า
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บ่อคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายกิตติพรรณ บุญช่วย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พรมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายพีรภัทร สุขีนัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงโสรยา กลมเกลียง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๑
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา กมลโรจน์ธนากุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงนาราทิพย์ เลือนลอย

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงรัญชนา แดงศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงนวพร ลำข้อ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงปริฉัตร คุ้มศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงพรชิตา พันธุ์เสือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงศรินทิพย์ คำกัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สังข์ศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ ปนจอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงเนตรนภา ฝายรีย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุภัศรา ศรีฉำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงศริญญา สมทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงอริศรา บุญเพ็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรดา เผือกสีกัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

วัดบรรพตาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๕

นางวิศรุตา ลำพึงกาล
๒๕/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พูคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เบียสองดวง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายวงษ์สิน บุญรินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ แดงลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ครองราษฏร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงณิศวรา ปานทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายนที เตรียมศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงนุชดา ปจัยยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงสุมาลี ไต้ใบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๗ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์มณี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายอเนก นาหอมจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงศุทชาธินี พินไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายรัตน์ชัย พันธ์ประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายกิตติกรณ์ แก้วสา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คชแสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงณิชา บุญมายะพันธุ์

๒๘/๑๒๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงภัทรพร ดวงอาราม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายธีรพล พวงแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงจรรยาพร สิทธิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงฐานิตา ตาระอุประ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา พันธุ์ไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายกรวิชญ์ สมบูรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายธเนศ ผิวบาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายชินกร บุญศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธีรนัย วรรณชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงวิสา พิมพ์หนู
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสงดาว
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายนรินธร ปนตาพวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงทิพรัตน์ จำปาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายนันทิวัฒน์ ดวงแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงลลิตา จันทร์โท
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ์ ห้อยดอกหอม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงณัฐชา ดีงาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายนิภัทร์ บุญเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สำเร็จดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจอารีย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงพันธกานต์ บรรณทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงหะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายธีรชาติ บุตรบุญชู
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายจิรเดช จันเดียว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงชลธิชา สุขยิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงธัญรัศม์ เสาธง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายเกียรติกุล ภูพพนาแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายนัทธวัช สุดทวา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๘ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายธนพล สีหาฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายสิรภพ อุนายา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายภูมินทร์ ศิลปชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงฐิติกา มะโนน้อม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงอรทัย ด้วงหิรัญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสิรภัทร ตาลเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ วัดสิริรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๖

นางสาวอนุศร หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๗

นางสาวลลิตา คำมูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๘

นายโชคชัย หาญสกล
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๒๙

นางสาวปวีณา สิทธิวงศ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๐

นางสาวสาลี สดสอาด
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๑

นางสาวอาทิตยา ระแหง
๐๙/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๒

นางสาวไอลฎา บุญรอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๓

นางสาวเบญจรงค์ ศรีเดช
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายก่อเขต จันทร์หม่อน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๕

นางสาวทัชนีกร โม้หอชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายอรรถพล บำรุงแคว้น
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายเจษฎา ทองทับ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายชัยเชษฐ์ แย้มพจนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงนันทนา เสนาะคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงกรกมล ชมชืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายวรากร วงนาตาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงอภิญญา ก้องเพชรศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดเวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุลินี สุขอร่าม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกุลณัฐ เฉยฉำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงระพีพรรณ เกตุจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงนำฝน ใยคง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวสัน คุ้มชู
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ทองทึบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง วัดซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๖๕๙/๑๓๔๙

นางสาวมลิรินทร์ เชิดสุริโย
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๐

นายกฤตินัน เฉือยฉำ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๑

นางสาวกฤษณธร วันตะโคตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๒

นางสาวณัฐธิดา หงษ์บุญเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๓

นายไตรทศ เรืองไพศาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงฉันทิกา เชือนาวัง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓๙ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๕
เด็กหญิงพรรณนารา ประตูทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงกรกนก หงษ์วิเศษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ดวงมะณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอน วัดวังขอน  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงวิภากุล เหล็กดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ใจแสน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงอาทิตยา สมคะเณย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงกัญญาณี ประเสริฐดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงสุวรรณี ทำมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงณัฐฑิชา ใจแสน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงวาสนา ศิริพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด วัดศิริมงคล  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวพิมพ์ลภัส อิมอารมณ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๖

นางสาวกนกวรรณ ศรีอำไพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๗

นายวิชัย บุตรนำเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ดีผิว
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๖๙
เด็กหญิงประกายดาว สารีกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงรุ่งธิวา เจริญรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๑

นางสาวธนพร เจริญพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายณพฤทธิ

์

โถชารี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา ช่างพัด
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ วิเชียรพันธุ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงรัตนากร ทานโสดถี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ พงษ์โคกกรวด

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายกรวิชญ์ วินทะชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา เจ็กนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงทิณวรรณ อ้วนนาแวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ อาบสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายสิรธีร์ บุญศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยาแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนอุดม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงพรรณทิพย์ จันทร์แสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ แสนธนู
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงวีรยา เกตุแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๗

นางสาวโชติกา ขันเคลือบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๘

นายธีระวัฒน์ วงษ์มณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๘๙

นายสถาพร สุภาวิตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๐ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๐

นางสาวหทัยชนก ฟสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๑

นางสาวชนนิกานต์ ชัยภูมิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๒

นางสาวอาภานันท์ ครูทำนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๓

นางสาววนิดา โม่งปราณีต
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๔

นางสาวกุลธิดา ศรีทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๕

นางสาวพิมพกา ทำแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๖

นางสาววีรยา โปร่งจิต
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๗

นางสาวอรอนงค์ เคลือบสูงเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๘

นายธนดล จำปาทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๓๙๙

นางสาวชมพูนุช แสงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๐
นางสาวกัญญารัตน์ บุตรพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๑

นางสาวมินตรา พุทธาจารย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๒

นางสาวกุลสตรี พึงแก้ว

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๓

นายจิตติพัฒน์ พัสสร
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๔

นางสาวเกศินี คชสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๕

นางสาวจิรนันท์ สังฆะงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๖

นางสาวณัฐณิชา รักงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๗

นางสาวเพ็ญนภา ผาสุวรรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๘

นางสาวสุชาวดี เพชรกำแหง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๐๙

นางสาวธนพร ยนต์อินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๐

นางสาวธนภรณ์ พรีพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๑

นางสาวเบญจมาศ เอียมสะอาด

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๒
นางสาวปญญกาญจน์

คันธนูฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๓

นางสาวสุดารัตน์ ศรีระแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๔

นายธนกร จันอับ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ วัดสว่างสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๕

นายภาคภูมิ ลอดทอน
๐๐/๐๐/๒๕๒๙

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๖

นางสาวเสาวนิตย์ ศิริวรินทร์
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๗

นางสาวเบญจรัตน์ ดิษเหมือน
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๘

นางสาวหัทยา ยำสันเทียะ
๐๐/๐๐/๒๕๓๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๑๙

นางสาวชลธิชา ตุ่นกระโทก
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อาษาภา
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายกฤษกร ชารี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายศักดิพล

์

พิมพ์ภักดี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปนัดดา ตะกรุดแก้ว
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงนราภรณ์ ภู่ระยับ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๑ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงนีรนุช ตะกรุดแก้ว
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สมวิชา
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา โคกค้อ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ วันทา
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงประภัสสร ช่วยดับโรค
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงมินตรา สีวรรณา
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงเจตสุภา ละครชัย
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ตะกรุดแก้ว
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงพิยะดา ดอนพุ่มไพร
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงเกศกนก ห้องบุบผา
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงเกษรา บุญน้อม
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ ไพรสิงห์
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สังกรณีย์
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๘

นางสาวศิริกัญญา มาเหง่า
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๓๙

นางสาวเกศราภรณ์ ตาลดง
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๐

นางสาววันวิสา สุวงกช
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๑

นางสาวญาติมา ปะกาสินัง
๐๐/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๒

นางสาวกนกวรรณ ติงมัง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๓

นางสาวจิตรลดา หาโกสีย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๔

นางสาวบุณยาพร โคมกระโทก
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายปญญา ทานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๖

นางสาวปานตะวัน ปานสีทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๗

นายวงศกร ตะกรุดสงฆ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๘

นายจิตรภาณุ สิทธิพรหม
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๔๙

นางสาวมณีรัตน์ รำมะนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองศรีเทพ วัดธุตังคาราม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงวนิดา เนียมคำ
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๑

นางหทัยกานต์ นาคเทียน
๑๒/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
วัดสวนธรรมศรีมงคล

 

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วันเสาร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๓

นายธฤต ลาดเลา
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายนนทกร กุโมรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายวัชรพล คำผัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๖

นางสาววาลินี คำแสด
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๗

นายวิชิตชัย คำเฮ้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงวิภาวี ภิลัยวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายเอกราช บุญมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดเกตุสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๒ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๐

นางสาวศิริลักษณ์ เชียงแสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๑

นายทัตเทพ น้อยวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๒

นางสาวบรรพตี ฉิมจีน
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๓

นางสาวปาริฉัตร ผลโภชน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๔

นางสาวมายด์ ชูวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๕

นางสาวรัตนาวลี เข็มทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๖

นายวรวัฒน์ คำเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวสมภาพร อินตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงศึกษา วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พิลาเกิด
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ขนเปรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายดนุนันท์ ขวานใส
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงพิศมัย สนันเมือง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายศิวกร ผ้ายผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงสุธิชา แสงสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ พรมเสือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กางวิชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ แดงทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงฐิติภา คำสา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายธนดล ภูมิประเทศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงบุณยาพร พลบำรุง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงปยธิดา สุภาษิต
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงพรชลิตา ขวัญพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายภัทรนันท์ แก้วรักษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายภาณุพงศ์ หมุ่นตัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายภานุวิชญ์ คำแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายศุทธหทัย แสงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงสกุลตรา สีสอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงสาลิกา ทองเปง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายสุริยา พรมเพียง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์น้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงชลลดา คำดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๒

นางสาวสุดารัตน์ ปญญา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงโยธิชา คุณบิดา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๔

นางสาวยุคลธร โคตรชมภู
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโคกมน วัดโคกมน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๓ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๕

นางสาวกัณฐิกา วังคีรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๖

นางสาวกาญจนา คำซา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๗

นางสาวจันทกานต์ คำรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๘

นางสาวจุฑามาศ ตู้ภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๔๙๙

นางสาวชญานิตย์ คำนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๐
นางสาวฐิติกานต์ ยศสุพรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๑

นางสาวดรุณี อินทรินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๒

นางสาวธิดารัตน์ คูณเหง้า
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๓

นางสาวนภัสสร คำตือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๔

นางสาวบุษบง คำนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๕

นางสาวประดับดวง วรรณวินัย
๒๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๖

นางสาวประภาพร ขวัญหลาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๗

นางสาวประภาสิริ ลาวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๘

นางสาวประไพ จิตวิชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๐๙

นางสาวปริศนา ขวัญเดิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๐

นายพีรดนย์ ขวัญใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๑

นางสาวรัญธิดา ขวัญพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๒

นางสาวลักษมิรัตน์ นาคดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๓

นางสาววนิดา เฉลิมพิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๔

นางสาววริยา ตู้คำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๕

นางสาวศศิวรรณ เร็วสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๖

นางสาวศิริลักษณ์ คำซา
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๗

นางสาวสิริวรรณ ผึงผาย

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๘

นางสาวสุจิตตรา ขวัญพรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๑๙

นางสาวสุชาดา สุวรรณไมตรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๐

นางสาวอนันตญา ขวัญจับ
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๑

นางสาวอาทิตญา ขวัญมาก
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๒

นางสาวเมษิยา แก้วย้อม
๐๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนนำหนาววิทยาคม วัดนาพ่อสอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๓

นางสาวณัฐชา คำแพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๔

นางสาววรฤทัย วังคีรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดศรีสมพร  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๕

นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย

๒๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยลาด วัดซำม่วง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงสุนิสา กุมวาป
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว วัดปาเรไรทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๗

นายประชุม
เอียมสุขประเสริฐ

่

๑๐/๐๖/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๘

นายศราวุฒิ พันโสดา
๐๔/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๒๙

นายอนนท์ เอียมกระจ่าง

่

๒๘/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๔ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๐

นางขันทอง บุญก่อน
๐๔/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๑

นางสมคิด ตะกรุดแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๒

นางฉวีวรรณ ฉิมจีน
๑๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๓

นางปทิตตา จันทร์แสง
๐๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๔

นางปดทุมมา มันสมใจ

่

๒๑/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๕

นางมยุรี เอียมกระจ่าง

่

๑๑/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๖

นางสาวศรัญญา กิงคำ

่

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโคกสำราญ  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงภนิดา สมทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงวรรณรดา นามุ่น
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงอรัญญา เสาปราน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สาระแสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๑

นายประคอง ปนแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๒

นายทรงเกียรติ โยธาธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๓

นางวลัยรัตน์ คำสอด
๒๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๔

นางศิรินันท์ ลิมเจียมรังษี

้

๐๖/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๕

นายอนุชิต ศรีวชิรพานิช
๒๐/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายสราวุฒิ สุริยะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดอีสานสามัคคี  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายพีระพงศ์ บุรีรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงฟาใส พันธุ์ชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงนธยา เกษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงรุ่งวิภา คงสมร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๑

นายจิรกิตติ

์

ถึงสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงกมลภรณ์ สว่างกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจันทนา แสนเทพ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันผ่อง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญญาศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงศศิประภา รุ่งไทย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐญาดา พรหมลาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ด่านขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วัดวังตะเคียนทอง  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๐

นางสาวเสาวนิต สุวรรณภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา วัดซับบอน  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงฐิติยา บิดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ฤทธิศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงนฤมล สิงห์สถิตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงสมิตรา รัตนวิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๕ / ๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงจิราพร บุญฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๖

นางสาวนิศารัตน์ รอดทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๗

นางสาวอภิญญา ทองอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๘

นายอดิเทพ จันทร์เรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม วัดผดุงราษฎร์  

พช ๓๖๕๙/๑๕๖๙

นายประสิทธิ

์

ปริญญาวงศ์
๐๐/๐๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๐

นายธนี แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๑

นายรวีโรจน์ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๒

นางสาวณัฐวิภา หว้าปญญากุล
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๓

นางสาวปรียานุช แซ่เฮอ
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๔

นางสาวนีลุบล แซ่หยาง
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๕

นางสาวจารวี แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๖

นางสาวตะวัน แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๗

นางสาวเกศรา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๘

นางสาวอรทัย การุญบริรักษ์
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๗๙

นางสาวจาริยา แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๐

นางสาวกะเรีย แซ่ว่าง
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๑

นางสาวศรีมา แซ่จาง
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๒

นางสาวรสนันท์ แซ่เฮอร์
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๓

นางสาวนิตยา แซ่เฮอ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๔

นางสาวนภาพร แซ่หว้า
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๕

นางสาวชาลิสา แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๖

นางสาวโนราห์ นวลศรี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๗

นางสาวธัญญา แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๘

นางสาวจีรนันท์ แซ่เฮ้อ
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๘๙

นางสาวสุนารี หว้าปญญากุล
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๐

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๑

นางสาวลักศณาพร แซ่หว้า
๐๐/๐๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงรัญชิดา แซ่หว้า
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๓

นายอำพล ช้างพินิจ
๐๐/๐๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่เถา
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงจันจิรา ศักดิศิลากุล

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงธาริณี แซ่หว้า
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงตะวัน แซ่ลี
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดห้วยไผ่  

พช ๓๖๕๙/๑๕๙๙

นายศิวัชสรณ์ จาบทอง
๐๐/๐๐/๒๕๑๓

วัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๖ / ๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๐
นายบุญชัย แซ่หว้า

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๑

นายชนะ แสนยากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๒

นายต้นนำ เถาร์ถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๓

นายนรา วโรภาสพิศาล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๔

นายชาญชัย ลีนิติธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๕

นายธีระพงษ์ แซ่ย่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๖

นายธัญเทพ แสนประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๗

นายทรงพล หว้าปญญากุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๘

นายธวัชชัย เมืองปราง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๐๙

นายกิตติศักดิ

์

แซ่ย่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๐

นายธนวัต แสนยากุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๑

นางสาวชลธิชา ธูปส้มซ่า
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๒

นางสาวชุติกาญจน์ ฤทธิเนติกุล

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๓

นางสาวจิราวรรณ แซ่ลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๔

นางสาวชลธิชา สอนบุญมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๕

นางสาวรัตติกาล แซ่ลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๖

นางสาวภาภัสสร แซ่หยาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๗

นางสาวกีรติกร พุทธเกษม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๘

นางสาวมัณฑนา สินจ้าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๑๙

นางสาวธัญญารัตน์ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๐

นางสาวพรพิมล พิมเสน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๑

นางสาวฐานมาศ คงมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๒

นางสาวจีราพร พิมเสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๓

นางสาวเบญจมาศ แสนจ๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๔

นางสาวกานต์ธิดา สืบศักดิวงศ์

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๕

นางสาวเจนจิรา แซ่ซ้ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๖

นางสาวสุนิสา ทับเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฤทธิเนติกุล

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงจีระวรรณ แซ่ลี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๗ / ๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงทัชลิดา ลีพัฒนเศรษฐ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม วัดราชพฤกษ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔๘ / ๔๘

้
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