
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๙,๐๑๑ คน ขาดสอบ ๒,๒๘๓ คน คงสอบ ๖,๗๒๘ คน สอบได้ ๔,๗๑๒ คน สอบตก ๒,๐๑๖ คน (๗๐.๐๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายกนกพล พิมพ์โพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายกฤษณะ รักษาทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายจักรกฤช เทพสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

แขวงเมฆ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายปญญา อินทนาศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายภัทพงศ์ ศรีศักดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงวนิดา โพธิจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงวรรณธิดา ทองงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุนิษา หนูแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงอัญชลี ปากหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา ภูมิสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงเบญจพร แพใหญ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ทองมาก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงเมธาพร สูงยิง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกมลพร ภูมิสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงจันจิรา มุงคุณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายชินดนัย สุวิทย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ สังข์สกฤต

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณัฐภพ เอินกัมปนาท

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายตันติกร หีตชนะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

หลักฐาน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายธวัฒชัย ยิกุสังข์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายบุญวรุตม์ สว่างรุ่ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายพัสกร พรหมอินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายภาณุพงษ์ นาคสังข์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายภูริพัฒน์ แพใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายวงศกร รักเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงวิจิตรา พิณวานิช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุธินี ไกรวิลาศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายอดิสร ศรศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงอภิริษา ศรีวิสัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำปาทิพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายธีรภัทร เพียหอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงวรรณนิดา สันฐาน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายนนทวัช แซ่โง้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายสรศักดิ

์

ไกรวิลาศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงฐาปนี แปงอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ขาวเมืองน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายเขมณัฐ เกษมสุข

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายกฤษกร แช่มชืน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงชนากานต์ เชียวการปราบ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายชานนท์ สุพรรณวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงดวงกมล มูลแสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายสมศักดิ

์

ไตรทิพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุนันทา แจ่มใส

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงจันทิมา เมืองสุคนธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงฉวีวรรณ ครองบุญชู

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฏฐา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงพิชามณช์ เทวบิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงพิมลวรรณ อ่องวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงมลชนก คาล้มลุก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงอริสา อุทุมรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายอานนท์ นาคเพ่งพิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายธัญวุฒิ เทพศิริ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงนันทิพร เรืององอาจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายนิธิกร เทวบิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงพรสินี แม่นศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงพิไลพร ศรีสมุทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุชานาฎ ศรีภักดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๑๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุวนันท์ สังข์ทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงเฟองกมล เจริญเดช

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงจันทกานต์ แดงบำรุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายชญานนท์ นาควิรัช

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พรมศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายณัฐพล ทนสงผล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายนวมินทร์ ร่วมยอด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุกัญยา บุญจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงอักษรเงิน คาล้มลุก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงอาภัสรา ครองบุญชู

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เมืองสุคนธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ทนโกจารย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายนพพร ทับอ้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงฐิติมา ดีสมุทร

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายมนัสชัย แสงจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา รามคล้าย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงชนกนันท์ ปรอททอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงณีรนุช อินทร์เอม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงดารารัตน์ คชการ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ สังข์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงศิราพร สกุลนุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอันธิตา ศรีสง่า

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงเจนจิรา เปยมอยู่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงโชติรัตน์ ยังยืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายณัฐพร กันทะวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา มองเต

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายศักดิศรี

์

มองเต
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายศุภชัย ดาวรายรัมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงกระแต มิเต

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงนำหวาน ตูซาแค

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพลอยชมพู นิลเขียว

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายวัชรพล ณบางหลง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงกมลพรรณ อยู่แทน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณวมิณต์ อินทนาคม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงณัฐฐาพร พุ่มพวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงพรพิมล สมตัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงภาคินี จันทร์ผ่อง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายศรราม สดใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายสานนท์ สุบรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายอิสรพงศ์ อุตริ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปานใจทัศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงแกว็ก แกว็ก ณบางหลง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายชาคร วรนาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรพิรุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายทรงธรรม พรมรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๕
นางสาวบัวชมพู แคมาแซะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายพีรชัย มือสันทัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายวัชรพล เวยานทะอู

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงวิไล เซะซุไล

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมรัก

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงหมวย ณบางหลง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ้อยทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงธีมาพร เหมือนมนัส
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงนันทนี ทองแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงกรกต ดีจุฑามณี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายอาทิตย์ พิมพ์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายกริชศักดา อินทรแหยม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายกฤษฎา แก้วนพพา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงกุลจิรา สวัสดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงขวัญเนตร จันทร์เนียม

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายจักรพงศ์ นวลพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงจันจิรา อุดมเศรษฐ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงจิตรดา ศิลาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองฉาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เผือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ แผ้วใจดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ปานสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายณพฤทธิ

์

หญีตอัมฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายณัฐพล ชำนาญการ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายณัฐพล รักดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายณัฐพล เจริญศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทรงศรีจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายทัดชัย สุมะนี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ หอมหวล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายธนวิชญ์ นามพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายธนากร หีตน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายธนโชติ พยัฆวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงธัญพร เทพมณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายธีระพงษ์ สร้อยสังวาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายนพดล สง่า
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงนลินนิภา ขาวเผือก
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายนัฐพงศ์ จบสุบิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงนันณภัส กลางรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงนันทัชพร ชืนสุดใจ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายนันธวัชร์ ทองหัตถา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงนุชวรา นุ้ยรุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา อินทะโก
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงปนัดดา นิยมจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๐
นายประสาน มันดาเล

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายปญญา พันธุ์เจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงพรนภา สงวนสัตย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงพุทจมาท ฤคดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายภัทรชนน วิเศษมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายภัทรดนัย วิเศษมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงภัศรา เรืองสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ นพฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กชายภีมพล อยู่สุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ พัฒนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ พูนเพิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงมณีนุช ศรีวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายยศธร อำพันกาญจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงรัชดาพร ช้างแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ เบ็ญจพร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงวนารัตน์ วงศ์เสถียร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงวรนิษฐา ละมังทอง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงวรรณธิดา ญาณธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ตันเซ็ง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายวัชรพล ตันเซ็ง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายวิชญ์ภาส คงกิจชากร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายวีรภัทร นิลมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายวีรภัทร พลายชุม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายวีระชัย ฉายสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายวีระพจน์ เจริญศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายศรราม ตันยุชน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ซือสัตย์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายสมโภชน์ แซ่เล้า
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายสรวิชญ์ ใจดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายสราวุธ ชำนาญการ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา จักปราณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายสุรพงศ์ อำพันกาญจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีทองมาศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ตองอ่อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงสุวนันท์ อาจพินิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายสุหฤท พึงโพสพ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

น่วมสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงอริศรา หอมกลิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายอานัน อินทนาคม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงอาริยา คุ้มเกิด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงเจนจิรา ขาวจุ้ย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงเนตรมณี พงษ์เจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายไวยกูณฐ์ พุ่มผกา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายกฤตพล แย้มเย็น
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เอียมองค์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายชนินทร์ ทองแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายณัชวุฒิ ธรรมรักษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงณัฐณิกานต์ ภูมิสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงทิพวัลย์ เย็นสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายธนกฤต รุ่งรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธนดล พลสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายธนาวุฒิ ทองแท้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พัฒน์วิเชียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทิพยุบล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธีรเดช เขือนเพชร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๕ เด็กชายนพรัตน์รุ่งเรือง
ชุ่มสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายประพัฒน์ เอือยศรี

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

คงชุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงวราลักษณ์ เอมสะอาด

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายวุฒิชัย แซ่ภู่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุชาดา โจมสว่าง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา ทองลาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายสุริยา ทองแท้
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงอัจฉรา ดำอุดม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ พลสุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายฉัตรชัย ธรรมประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ สุขประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีพิจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายนพดล เชาวนะสินธุ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงนริศรา ชูแนม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายอันดามัน จันทร์เพ็ญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงเกวลิน กาลาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๒
นางสาวชุติภากานต์ จิรพรนันท์

๒๗/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๓
ว่าทีร้อยตรีปยะรัตน์

่

ยลธรรธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๔

นางสาวปุณิกา ไชยมณี
๐๗/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๕

นางสาวพัสณิสา พุ่มพวง

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๖

นางรัตนาภรณ์ สมัครค้า
๒๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๗

นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๘

นางสาววิชุณีย์ พรหมชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๒๙

นายสมโชค จ่าวิสูตร
๖/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๐
นางสาวสิริยาภรณ์ นันทบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วมณีโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงชลธิชา อีเกวพิว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงซานด้า เปยเว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายธรรมรัตน์ บัวน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงธันย์ชนก บัวสารบรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเพิม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงนำทิพย์ นำสุวรรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายปล้าณรงค์ ทับศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงปยพร เลาหวัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายพงษ์นลิน สุวรรณภัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงมินตรา อากาทอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงระวิวงศ์ คงสระ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายสุวัฒน์ อาวจอโซ่
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายอนุชา ธานา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายโกวิทย์ ยูเจอู
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายธีรเดช เยาว์สำลี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายปยพงษ์ สินวิวัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายสมชาย ธรรมโชติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายสุนทร มิวเมียเมียะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายอดลเดช นาพิรุณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายภาคภูมิ ปตพิบูลย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนวลสด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์ ก๊กเปลียน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายอนุพงษ์ จันทร์เผือก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายณัฏฐ์ธนภัทร จีระวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายธีรภัทร เพิมทรัพย์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงอรอุมา ทวยนาค
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงเก็จมณี ทองคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่เตียว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามเสียม วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สิงห์สนิท

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเสียม วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ศิลทวีป

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายณภัทร พ้นทุกข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงดาราวดี ทวาโรจน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายธนดล มีลาภ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงธารารัตน์ คล้ายรุ่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงพัทรวดี ฝอยทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ ชนม์ทวี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงมัทนียา ศุขวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายยศธร ทองคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงรัตศุภา ม้าแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงลีลาวดี คงนาสอน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายวรดร บุญธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายวาสุธี ทศฐารัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายวีรเดช ลือชัยชัยกุล
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงศิริมา ศิลทวีป
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา บ่วงราบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายสิทธิชัย ประพาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงกมลชนก สมเพช

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงการันชิดา อังคาวุธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงฉันทิศา ขวัญแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายณัฐภัทร หงสะทาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงดารารัตน์ ซุ่ยยัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงนภัสสร ราชรักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงผกามาศ ราชนาการ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ทิพยุบล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงศุภสุตา อาจอำนวย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายจิรภัทร พงษ์สังวาลย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงภาวรินทร์ ทองคงอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงมัลลิกา จัตมาศ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงสศิษา เกษสยม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายเกรียงไกร กางศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา ประจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ เสือทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายทศพร บุญมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงวรัญญา อิสโร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายวิธวินท์ รัตนพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๘

นายกฤษณะ ศรีสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายคณิสร ผาระนัต
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขไพบูลย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงนันธ์ชนัน ชูฉวี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงพรหมพร วิรัชศิลป

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายศุภวัฒน์ จัตมาศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอุไรรัตน์ จันทร์ทวี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ กำเหนิดเพชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงชลพิชชา แสวงมงคล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงญาณิศา พัฒจิน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงญาณิศา สิทธิมิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงญาตาวี สิทธิมิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงธัญชนก แซ่เตีย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงนัทธมน พิมลศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภู่พร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายนรินศักดิ

์

อามิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงนาตาชา สุภาคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ เจนสมุทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ์ บุญรืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายเกษมทัต ปญชะนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงจิรนันท์ นาคเพ่งพิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๐
ไม่ทราบวรรณดา ช่อชัน

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายเฉลิมชัย เรืองจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพรศึกษา วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ ลดลางสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายฐิติโชค รัตนภักดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายณรงศักดิ

์

ชำนาญการ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายณัฐพล รัตนภักดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายธนอนันต์ มานะกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิสาโรจน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายธีรภัทร ชลอสันติสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงปยธิดา จีนย้ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงผกามาศ หงสะทาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ หงษ์สะทาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงพิรนันต์ สว่างศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงภาสินี ดีปาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงรัตนาพร เพ็งสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายรุ่งเรือง สมาธิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงวรรณพร วงศ์สุวัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงวลัยพร ไม้แก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายวัชรินทร์ ปานสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี ชูสังข์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงศศิประภา พิมพ์สุ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา สุขสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงสริตา ดวงสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงสะพรังฟา

่

ขันติวิริยะโยธิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ วิชาศาสตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงหนึงตะวัน

่

ปลวาสน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายคิมหันตร์ ด้วงตำยาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงชญานิศา เนียมนุช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงซัลม่า ประสงค์ผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์สมัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเหลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงปยะนันท์ สีใจคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี มากอำไพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงมลฤดี สิทธิคง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงศรัญญา เรียบสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายศิริภัทร ศิวะนาวินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงสวรรณยา สุวรรณศฤงคาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายสิทธิโชค มีสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายอภิวุฒิ วิริยะประเสริฐ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงอรทัย พรหมน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงอราวดี นนทรีย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายอาทิต สังข์วารี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พาสภาการ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยบันฑิต

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิบพลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงแก้ว -
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงโสภิดา บุญมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงจิรพรรณ นนทรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงจีระนันท์ ถวิลวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ยงกำลัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายณัฐนันท์ พรหมสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงณัฐพร พลังการ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายพานทอง สถิตย์สร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายเมธัส ทองสุบรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหมธานนท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

รักษาผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงจิราพร เมฆหมอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ผูกประยูร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายทินกฤต อินทรนิมิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธนธร โนรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายปฏัก วงษ์พินิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายปณณธร ข้ามเขต
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฮ้อบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงพิมพิพัช สุทธิพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายภูวดล เหมธานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงรุจิรา ผลอรัญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายวรากร ทองชล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายศิวกร ภู่หุ่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายสิทธินนท์ วาสนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุภลักษณ์ อินนิมิตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สนทนาการ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายเจนวิทย์ เทียนมนัส
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายกชพร ทิพย์รัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายกฤษณะ หอกกิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายณฐิวุฒิ ตรีพิมล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ หนูชนะภัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายปยะวัฒน์ นารัตฐา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงวันมาดา ชิตรัตฐา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงสิรินทร์พร ไตรรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงสุชาดา ชมเต็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุภาพร เฟยงพุด

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เลขพลการ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงอุทุมพร ศรีพิจิตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายโกมล สำลีวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายจิรภัทร แจ่มน่าน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายชัยอนันต์ แสงเทียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทินกร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงณิชกมล ศรีพิจิตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายพรชัย ทิพย์รัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงมีนา นิลสังข์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายราชประสงค์ อารีราษฎร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายอนุชา สมกำลัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายไกรวัฒน์ ไกรนาจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๕

นายธนากร หญีตน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุฑสมบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปฏิแพทย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายธีรยุทธ เลขพลการ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงวนิดา ทองมีค่า
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๐
นายสัญทัต วงษ์มาลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายอภิชิต สมกำลัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายอรรถกร รืนรวย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร วัดถำหาดพันไกร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แบ่งบุญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ สุขศรีนวล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงภาวินี ศรีขวัญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายรุ่งวิทย์ เกิดน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายศุภชัย พูนสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงสินจัย กาละสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายอานนท์ บุญเกือ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายอโณทัย สุบงกฏ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายปยวัฒน์ สมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายภูษิต จิตประสงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายวีรพงษ์ ศรีสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงสุขสันต์ ลาประดิษฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายไพเราะ สงัดเงาะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จันแจ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายฐิติภัค อินทนิล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กาลปกษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ รอดแจ้งภัย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงปญญชร สิงห์เผ่น

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงภัทรภร เกตุคลองเขิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายจักรกฤษ สุพรรณดิษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมมิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงปรารถนา นารถสุรินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยินดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ถินคีรี

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายวรกันต์ ถินคีรี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๘

นายวุฒิชัย บุญธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๔๙

นายอรรถพล ศิริเพชร
๑๕/๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๐
นายอภิสิทธิ

์

บุญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๑

นายจตุรพิธ สยุมพร ๔/๓/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๒

นายถวิล พุ่มพันธ์ ๓/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๓

นายไพศาล สายใจบุญ
๑๕/๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๔

นายจตุภูมิ ศรีฐาน ๓/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๕

นายสุทธิพงษ์ มือสันทัด
๒๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๖

นายราชันย์ พรหมหาร
๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๗

นายณัฐพงษ์ ทวิชศรี
๓๑/๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๘

นายณัฐวุฒิ พึงโพธิ

่ ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๕๙

นายบุญยัง คงชีพ
๒๗/๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๐
นายพิพัฒนพงศ์ นาคกล่อม

๑๔/๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๑

นายณัฎฐ์ธนัน ก้องกิตติตระกูล ๕/๒/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๒

นายขุนณรงค์ แก้วเพชร
๑๕/๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๓

นายกามนิต เกษะระ
๑๔/๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๔

นายชัยนันทน์ เกิดอุดม

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๕

นายอรรถพล พรหมจันทร์
๒๑/๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๖

นายอนุวัฒน์ อยู่เย็น ๓/๕/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๗

นายนิวัติ ภูแซมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๘

นายนิติพงษ์ หัสรินทร์
๑๔/๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๖๙

นายวิรายุทธ เมฆสวี ๘/๗/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๐
นายนัฐพงศ์ อินทรนิมิตร

๒๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๑

นายภัทรพล หญีตน้อย ๘/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๒

นายจักรพงษ์ สิบทิศ ๑/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๓

นายฐานันท์ สุขนาพจน์
๑๒/๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๔

นายเกียรติศักดิ

์

กลอยสวาท
๓๐/๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๕

นายนิรัตน์ กระจ่าง
๑๒/๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๖

นายภัทระ กาวิพราหมณ์
๒๕/๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๗

นายเอกลักษณ์ คล้ายมณี

๒๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๘

นายไพรัช พร้อมประดิษฐ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๗๙

นายประจักร สุขประกำ
๑๑/๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๐
นายชัชวาลย์ พลพุทธ

๒๕/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๑

นายศุภวิชญ์ แดงสกล

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๒

นายสมชาย เทศธรรม
๑๗/๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๓

นายวรภพ ใหม่ไชย
๒๐/๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๔

นายเชิดชัย คงฟู ๖/๖/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๕

นายสมคิด อินทวัตร์
๒๑/๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๖

นายสิทธิพงษ์ เพชรคง
๑๘/๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๗

นายรัตติกาล สายโพธิทอง

์

๑๑/๓/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๘

นายวรวิช พุ่มพวง
๓๑/๗/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๘๙

นายวิเชียร อ้ายมา
๑๔/๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๐
นายเดียร์ ทองกำเหนิด

๒๓/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๑

นายภานุวัฒน์ แดงทองสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๒

นายอดิศักดิ

์

ฤทธิเดช
๑๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๓

นายสมชาย กุลนอก
๐๕/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๔

นายสุชาติ ขาวพิมล
๑๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๕

นายณัฐวุฒิ พิทักษ์ครุฑ
๑๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๖

นายอนุชิต ศิลปประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๗

นายธีระพงษ์ สิงห์ฤกษ์
๐๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๘

นายสุรศักดิ

์

เหมือนวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๔๙๙

นายขวัญชัย สิงห์ห่วง
๒๗/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๐
นายภูริภัทธิ

์

สุนทรหงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๑
นายอนุสิทธิ

์

เพชรชำนาญ
๑๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๒
นายชีวัธนัย พรมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๓
นายวชิร แซ่เล่า

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๔
นายสายชล นาคจีนวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๕
นายสมเกียรติ อยู่คง

๑๕/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๖
นายกฤษฎา แดงแท้

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๗
นายเสกสรรค์ ฉ่อเช่งอี

่

๐๗/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๘
นายศุภกร ลาโกติ

๒๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๐๙
นายสุเทพ สมจิต

๐๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๐
นายยุทธนา ปญญาดี

๐๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๑

นายมานะ ศรีพิจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๒

นายอนิรุตต์ เทศฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๓

นายสิทธิพงศ์ พัฒนาสัก
๐๒/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๔

นายศุภกร เรืองพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๕

นายเชิดพงษ์ ชมภู่ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๖

นายสุทิน จรเทพ
๐๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๗

นายมนตรา แกมแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๘

นายจรัญ วชิระศิริ
๒๔/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๑๙

นายบุญล้อม วิประจง
๑๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๐
นายไกรสร อุปกา

๐๙/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๑

นายสมประสงค์ มันทอง

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๒

นายปยณัฐ สมภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๓

นายกองจีน เสวิสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๔

นายสรรเสริญ ทองงาม
๑๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๕

นายอนุสรณ์ พรหมเทพ
๐๗/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๖

นายสุธี นาคพังกาญจน์
๐๑/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๗

นายสุรชัย คงอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๘

นายคฤกพล สีทอง
๑๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๒๙

นายธงชัย พุ่มพวง
๐๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๐
นายพงศ์พันธ์ ณ พัทลุง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๑

นายสุรพิชญ์ แก้วศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๒

นายนฤดล กลางณรงค์
๐๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๓

นายปณณธร ยืนยง
๑๒/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๔

นายสายชล พรมเทพ

๑๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๕

นายสิทธิชัย พึงพล

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๖

นายณัฐพล วงค์จำปา
๐๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๗

นายสุขประชัย สุขเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๘

นายคทาวุธ แย้มน้อย
๐๙/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๓๙

นายพิรชัย ยงกำลัง

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๐
นายสิทธิพร แปนมงคล

๒๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๑

นายกฤษฎาภรณ์ พุฒศรี
๒๘/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๒

นายจักรพันธ์ พุ่มไม้เรียง

๒๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๓

นายสุวิทย์ สุขวิสุทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๔

นายโสภณ ม่วงบำรุง
๓๑/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๕

นายเสริมศักดิ

์

ทันบุรี
๒๖/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๖

นายบุญหาญ เจริญวัชรวิทย์
๑๘/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๗

นายสุทธิพันธ์ ยุติมิตร
๐๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๘

นายวราวุฒิ บุตรจันทร์ ๒/๖/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๔๙

นายมาโนช บุญตัน

้

๒๑/๘/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๐
นางสาวยุพเรศ ท้วมสายมา

๒/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๑

นางสาวสุดารัตน์ หอมลาภ
๑๙/๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๒

นางสาวสุนิสา ศรีเสถียร
๑๕/๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๓

นางสาวภัทรธิดา โกศลเมธี

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๔

นางสาวอิสราภรณ์ ขาวแก้ว
๒๑/๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๕

นางสาววราภรณ์ เกตุสุวรรณ์

๑๖/๑๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๖

นางสาวสุภาวดี ชรินทร์สาร
๑๐/๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๗

นางสาวทัศนีย์ ขำพวง
๒๔/๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๘

นางสาวจิราพร เส้งเอียด ๑/๗/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๕๙

นางสาวอรุณี บัวเทียง
๑๕/๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาววรรณวิภา ดอกไม้จีน

๑๘/๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๑

นางสาวมณีญา จันทร์น้อย
๑๘/๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๒
นางสาวรัตน์ดาวรรณ พวงจันทร์ ๑/๙/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๓

นางสาวมนัสนันท์ วีระยุทธ์
๑๑/๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๔

นางมลฤดี ก๋งเหมิน
๑๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๕

นางสาวภคพร ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๖

นางสาวบังอร แดงใหญ่
๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๗

นางสาววาสนา จันทเณร
๑๓/๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๘

นางสาวอันชลี พยารักษ์
๒๐/๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๖๙

นางสาวชญานิศา ศรีโสภณ
๒๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวสุภัค ปญญาธรรมกุล

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๑

นางสาวลัลน์ลลิน พงษ์กสิกิจ
๑๐/๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๒

นางคำหล้า กุลยะ
๑๒/๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๓

นางบุญเฮียง กุลยะ
๑๗/๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๔

นางสาวณภัค กุลภัทร์ศรี
๑๗/๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๕

นางสาวบุษกร คงเพิมวงศ์

่

๒๗/๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๖

นางสาวจินตนา สมใจ ๙/๙/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๗

นางสำรวย ขำคม ๙/๙/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๘

นางสาวบุษกร ชูเกาะทวด
๑๐/๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๗๙

นางสาวลัดดา ช่วยศรี
๒๙/๙/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๐
นางชยสภรณ์ เพชรทัง

่

๑/๑๐/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๑

นางมณฑา อ่องวิลาศ ๑/๒/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๒

นางสาวธนิดา โชตจีรภัทร
๒๗/๙/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๓

นางสาวนิภาพร อุดทาโท
๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๔

นางสาวเพ็ญนภา ผายพิมาย
๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๕

นางธนพร คงพิรัตน์ ๗/๘/๒๔๙๙ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๖

นางสาวจุรีรัตน์ วิบูลย์ศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๗

นางสาวจุฬา อรชช
๒๑/๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวนาจฤดี ทองจันทร์แก้ว
๑๒/๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๘๙

นางสาวปยะวรรณ แจ่มจำรัส
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๐
นางสาวอังคณา จันทกุล

๓๐/๑/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๑

นางสาวนงนุช พานสุวรรณ
๒๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๒

นางสาวสุมาลี อู่ตะเภา
๑๖/๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๓
นางสาวอัจฉราภรณ์ ดวงศรี

๑๐/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๔

นางจินดามัย พรหมสีหา
๒๗/๗/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๕

นางสาวอุษา จันทยงค์
๒๒/๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๖

นางสาวประภัสสร ศรีคำ
๒๙/๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๗

นางประกาย กองร้อย
๒๐/๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงกมลวรรณ วินันทนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงกุลสตรี เข็มทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงชญากานต์ พรหมราช

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายชลชาติ ดำคำ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เสนทอง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ดำคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงดวงกมล หญีตภู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายตนุภัทร แสงสกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายธีรวุฒิ พุกภูษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายธีรเดช รัตนะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงปนัดดา ฉิมชู

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงรสฤดี อนันตมาศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงลานิญา เรืองจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงวรรณทณีย์ ชาวหลวง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายศักรินทร์ เลาหวิลาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงศิริเพชร ปนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงสิรินดา ศรีวิศร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงสุนิษา สวัสดิฤกษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายสุรยุทธ์ ร่มทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ โตวังจร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายอวิรุทธ์ มาน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงอาวาตี สุหลง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พงศ์เกียรติพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณวิสัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ บัวยุบล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ณะเพ่งพิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ช่วยคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงปภัสรา พรมบังเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงพิมชนก ศรีทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายวิสรุตน์ ชำนาญพงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงศิรินาท คงนาสร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายศุภกร มาลัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

มาลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายอดิศร เสียมศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงอัยลดา พุกภูษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายธงไชย เรืองจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

โตวะจักร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายนันทวุฒิ เมืองแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ เถาเล็ก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุกภูษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายเอกวุธ กุยสาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายจิรภัทร สิงห์อยู่
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายจิรัฏฐ์ ทันนาเขตต์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สมศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุขภาวรรณ เทพดนตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายสุรพงษ์ แก้วหานาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายอนุชิต งิวงาม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงเมขลา สิบทิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายธนพล แก้วหานาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายพรศักดิ

์

รสอุทิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงวันวิสา สวัสดิฤกษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงอังคณา ขำแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อนันตมาศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายจักรพงศ์ ปฏิแพทย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงชไมพร อินนาคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยทิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กชายนพกรณ์ ช่วยคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กัจฉปานนท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ยังธิคุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายกฤติธี หอมจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายกฤษดา ตันติจรรยานนท์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายกลวัชร คชการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายกษมา เวชสุนทร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายการัณยภาส นุชนิยม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายคณิตศรณ์ สมศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายจักรพงษ์ ทองบุญเกือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายจักรภัทร มะลิทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายจันทรรัตน์ วัฒนไพบูลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายจิรทีปต์ พรหมประโคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ยังสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เสวตะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายจิรายุ ทิดทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงจีรวรรณ มุจลินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โม่งโม๊ะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คลังนิพิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อนุมาศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายฉัตรมงคล พิมพา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายชนกนาถ พันแทน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงชนม์ชนก เสนาการ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายชนะพล ปนบุง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงชวีพร ช่วยเต็ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงชิดชนก โมโทคนธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงช่อผกา คงแสงแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงญาดา เกือฉิม

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงฐานิดา มาตทิวัต
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงฐิตาภา เดชอำนาจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายฒุณฑวุฒิ ทองสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สังวรกาญจน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงณัฐชยา คงชนะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงณัฐชา แสงแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร ปานทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองวัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงณิชาภัทร สุบรรณรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายถิรคุณ ดำอมร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายธนกร เกตุสถิตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายธนพงษ์ ทวยนาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงธนพร มีสมบัติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงธนพร สิทธิหีต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงธนสรณ์ นพชำนาญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายธนากร นิภานันท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายธรรธาร์ดา ประดับพลอย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงธัญวดี บูรทการ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายธีรภัทร อยู่ประพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงนภัสสร บุญรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายนราวิชญ์ คลีบำรุง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายนริศ มุสิกะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงนวนันท์ มอญเมย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงนัฐธินันท์ ทองศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงนิอัสสฬ ดอนรอดไพร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา กลักดวงจิตต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายบุญญพัฒน์ กิตติชนม์ธวัช

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายปฏิภาณ ประพฤติดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงประกายฟา สว่างฟา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายปรเมศร์ ธนบัตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายปญญพนต์ สมศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงปณฑิตา รักบ้านดอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ธรารักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงปาริชาต พนิตนวกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงปยธิดา พรหมบังเกิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายปยะ ประทุมมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงปุณยนุช ชืนสุดใจ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายปูณวัสส์ แซ่ฟู

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงผริตา สังวรกาญจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงพรรษกร เรืองเผ่าพันธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงพัชรพร แสงทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายพัชรพล ทวีปญญาทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๑ / ๑๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงพัชรี วิรุฬมาส
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงพัตรพิมล สถิตย์สอน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สวาสดินา

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงพิราวรรณ สุพรรณดิฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อาจพังเทียม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายภทรปมร มโนสาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายภัทรดนัย ดิษฐาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา วงค์โสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วเมฆ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายภัทรนันท์ เหมือนวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงภัทราพร บุญเกตุ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์นาญาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีนฤพัฒร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงภาวิณี นวลขนาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายภูธเนศ อินทร์เอียด
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงมาติกา กาญจนพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงมาติกา จับศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายยศชะภัทร ศิริบุตร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายรพีภัทร พุ่มประภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ รังษี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายรุ่งอรุณ นาคสังข์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงลักษณพร เปยมปาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายวงศกร แก้วตระกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงวรรณทิวา กาลนิยม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงวรินธร รักขันโท

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงวริศรา กระจ่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงวริศรา พรมเล็ก
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายวริษฐ์ ปญญาสิรพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ สืบเสาะจบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงวัชราวลี ยังสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายวัฒนากร พิชัยวัฒนพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายวารินทร์ กันภัยชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายวิชยุตม์ ศรีพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงวิภาพร แก้วนพพา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๒ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายวิริยะ ง่วนชู

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงวีรดา หลงเดียว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายวีรวัจน์ ทรัพย์เจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายวุฒิชัย แถมใหม่
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงศรัญญา งามประสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงศรัญญา ชิตรัฐถา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงศรีรัส ภูมิคอนสาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงศิริพร ท้วมเกิด
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายศิลปชัย มันยืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศิริสังข์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงสรรนธภากร อ้นสถิตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงสวรส แก้วอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายสิทธิพล ปราบจินดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายสิริชัย พูนผล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงสิริธร โนถา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงสุชัญญา พิมชนะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี จุลพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์รอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงสุนิสา จันทเวช
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงสุมิตา เดชบุญพบ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุรัญชนา แสงสุวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงสุวพิชชา ใจสมคม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายอชิระ ปนทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายอชิระ โคตะสิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงอธิชา มากผล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายอธิปรัชญ์ นาพิรุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายอนันตชัย พนาลัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อรุณสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายอนุพงษ์ บุตรวาทิตย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายอนุรุท จุ้ยจู่เอียม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สังครัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ บกสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงอมราพร ศรีบุญยะแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายอมรเทพ ทิพย์แสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงอรกช ริวงาม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงอรวรา พยุหกฤษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงอังสณา วัชรินทรสาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา พิชัยณรงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงอาภารัตน์ ชัยกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงอาภาวรรณ ท้าวกัลยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

พัชชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายเจนธนพรรดิ

์

ผุดแจ่มใส
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงเปมิกา จับศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายเหมันต์ เทียนสว่าง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายเอดาวัต เวชพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ชัยวิมล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงกมลวัลย์ ประคุต

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกรชนก กล่อมพจมาลย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายกฤตนัย สุวรรณพหู

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายกันตพงศ์ สมไทย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงกัลญา ผดุงเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงกัลยกร ศรีขวัญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงกาญจน์สุดา คล้อยสวาสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงกิตติมา ดีรักษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงกิตติยา จันทร์แดง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายกิตติ

์

ศรีงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายขวัญชัย พรามนาเวช
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงจิรสุตา ยงญาติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงจุฑิมาพร มิตรเมฆ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงชญานิศ สุดรอด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงชนัญชิดา ภารชาตรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายชนินันท์
เกียรติโชคอนันต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงชนิสรา ลิมวิไล

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายชินกฤต เนียมวดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีบุญเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงชืนกมล

่

ชัยสงคราม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงชุติมา สอนชัด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงญาดา อ่วมพิชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงฐานิกา มูลศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงฐิดาพร วิชัยศร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เข็มทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงฐิติมา สังวรกาญจน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นามกร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พยุหกฤษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายณพสิทธิ

์

โสบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายณภัทร พรมอุบล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายณภัทร เกลียงแก้ว

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายณัฏฐกฤติ เลาหโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายณัฐภัทร ทับแสงศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงณิชมน โอบอ้อม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ยิมเนียม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธนัชชัย พวงงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงธมลวรรณ บานไม่รู้โรย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายธีรภัทร จีนจิว

๋

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายนพชัย บุญมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายนภัส มโนสงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงนฤมล คงอินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงนิภาธร สุวรรณศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงนำทิพย์ สังวรกาญจน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงบุญจิรา ลิมวิไล

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงปาริชาติ ไทยนุกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายปยพงษ์ ฤกษ์พล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงปุณยนุช เชาว์ไว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายพงศกร วิทยาแพทย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงพชร จันสกุลชัย

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงพรนัชชา สุขยุพักตร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายพรเทพ ไกรวิลาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ

์

สรรเสริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เลไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายพิสุทธิ

์

ชุมพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงพีรดา สังข์สุวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงภาวินี ซ่อนศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงรัชนก ชัมภูชนะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายราเชนทร์ รุ่งเรืองวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงรียากร เกรียงไกร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เปยมปาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงลักคณา สินเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายวรวิทย์ ผลพฤกษา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงวริษฐา หนูหนัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงวิชญาดา ปยะมิตร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายวีรภัฎ กาลนิยม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงวีรยา สังฆพรร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ทิพย์ตึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายศุภณัฐ ทิพย์โภชนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงศุภมาส จิตรบรรจง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายสรยุทธ ชูธวัช
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงสิรีธร พิชัยณรงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายสุทธิชาติ ทับทิมแดง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงอดิศา อินทรโยธา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายอนพัทย์ บุญนายงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายอนุพล แคปาสัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายอภิภัสร์ บุญช่วย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ กองจำป
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ กาญจนพิทักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยเทพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงอรจิรา รัตนภักดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงอรณิชา เพ็ญสมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายอรรถชาติ ชาญนคร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงอรวี สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงออมพวรรณ สัณฐาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายอาทิตศร ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายอานนท์ หัตถา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงอาริญา ทองคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายอิทธิพล ผลประมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงอุมารัตน์ อนันตะชุม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หนูสมคิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงเกวลี อินทวัตร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงเพราพิลาส นาคพีน้อง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มหาแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จุลคลำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงแสงสุมา นาคสังข์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงโชษิตา พันธ์อุบล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายกิตติชาติ ชูสังกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงขวัญข้าว เพชรตะโก

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงขวัญจิรา สนานคุณ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงณัฐกมล จินดานิล

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายพิทยา ภาศภาการ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายพีระพันธ์ อำนวย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงวรรณิษา เปยดำรงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

พิกุลทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ นาคทองรูป
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายสมประสงค์ ฐานสันโดษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายอนิรุทธิ

์

โกสุมา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงอรัญยา แจ่มบรรจา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงอัญชิสา เปยดำรงค์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงเขมิสรา เอียดดำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงจันธิดาพร อำนวย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สังข์นิมิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายชินาธิป พรหมชู
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายณัชพล คงกระพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ กลินพยูร

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงทิวารัตน์ เชือกรด

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายปริญญา ทินแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ นิรภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายพรพนม เพชรตะโก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายพลพล ศรีนาค

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายพลสันต์ นุ้ยสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ธรรมนุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายภูธิป ธนบัตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

อ่อนทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผลสมบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงอติกานต์ นิลสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงเมทินี สงัดศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายกฤตพล ขวัญเรือน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร์เลือน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายชูชาย มูฮัมหมัด
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายณัฐพันธ์ จินดานิล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

จำปาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ฤกษดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงธนวันต์ ผลศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงปภัสสร ฟองบาลศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายพรภวิษย์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายพรไพโรจน์ จิตณรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายรัฐพล ช่วยยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เดชศาสตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายวันฉัตร สันทัดการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายศิลา พ่อสีดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายสมบูรณ์ ลือชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงสุชัญญา ฐานสันโดษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เอียมแก้ว

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ โภคากร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายณัฐิวัฒน์ จันทวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงนงนภัส ภูตะมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

เพชรนาจักร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายนราธิป พลรักเขตต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูสังกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพีรพล นิลทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายอัมรินทร์ รักแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายเจษฎา คงเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงจิดาภา อินทนาศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อิทธิฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายธนาวุฒิ สดากร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายระพีพัฒน์ สุขภิลาภ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ตู่รัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายทิเบต ชาญวารินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงธัญชนก ธนูศิลป

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายสิทธิชัย ชิตอักษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ ชุ่มน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงกนกพร แสงสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายกรรชัย ขวัญเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงกาญจนา ทศล้าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายจักรพงษ์ อินทร์น้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายทวิช อภิการสกุลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายธนากร เพชรศิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายธาดา นาคกล่อม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายนครินทร์ บุญมี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ ดินสมุทร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ อินทร์น้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงนภาพร แย้มร่วมญาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายประกิต มงกุฎสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงผกามาส ชูรังสฤษฎิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายสุพจน์ เพ็งยีสน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายอรรถชัย วงศ์สัมฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไกรนาพต
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงเบญญาภา คงแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา สิงหวัตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายเอกนรินทร์ จวนใหม่
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายเอกรินทร์ ชูรังสฤษฎิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายชัยชนะ สิงห์สุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงณัฐิณีย์ นิรภัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงดวงกมล มีสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายธนพล โพธิทอง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายธรรมนูญ ดิษขนาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุขยุพักตร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายพงศกร บำรุงญาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายลองกอง ตันหยงมัส

๑๗/๐๗/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สุนสารพัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงเลิศขวัญ พลภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายเอกนรินทร์ เกตุจินดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายฐิติพล บัวยงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธนกฤต กาฬจันโท

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายธนากรณ์ เพ็งยีสน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายพงษ์ประวิทย์ ชินรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายศักดา รัตนพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงเกษกนก มาเมือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายกิตติเดช ชาติไพรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายชาคริต ธนบัตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๒

นายธนพล ซุยยัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายธวัชชัย นพชำนาญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายนิติพร พิญโย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงแพรวนภา วรขัตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงกชกร นิลดำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายกนก แสงสว่าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปญญาวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงจรรยพร สว่างศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงจันทนิภา วรรณ์ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เดชเรือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา คมนาคม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายชานนท์ เพชรวงศ์งาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงชุติมา วงษ์เทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายณภัทร เศวตโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สู้ศึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงณิชาภัทร คำทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายต่อศักดิ

์

เกษรราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายธนภัทร สมประสงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายธนรัตน์ เครือวัลย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายธนากร แจ้งเศรษฐ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายธนารัตน์ แซ่เจ่ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายธีรภัทร สุพรรณวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายนพดล พ่วงสอาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงปรียานุช คำวาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงปทมาพร ตรีสอาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ปททุม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงปยธิดา สันฐานสมุทร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพรชิตา แก้วล้วนสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๐ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายภาคภูมิ ปาลิโภชน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายรฐนนท สิทธิคง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ จูจุ้ยเอียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ มีคลองแบ่ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงวาสนา เสือเดช
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายสนธิ ประชานิยม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสมประสงศ์ แก้วทับทิม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงสริตา คงเมือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คงเมือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ขาวพัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสิริพร พิชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา มันมี

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายอดิสร มิตรล้วน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงอภิชญา กาบแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายอมรเทพ จันทร์ชูกลิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายอรรฐพล อินน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ปานกาญจน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงอโรชา ปานหนู
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายเดวิทเจมส์ แม็คคัลเลย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีชืน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายเอกชัย สินธุวนิก

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายธวีกร จีระเสถียร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุบลไชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายนพพล ชินวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายนภสินธุ์ กาละสังข์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายพีระพล ศรีเผือก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายสันติ เนียมเปรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายสิทธิชัย ชรารัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ชูช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายอำนวย จันทร์ถา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงกชกร อินทร์น้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงธนิสร สีใส
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายวรพล หลำหุ่น
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงดารินทร์ ธานา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๑ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายภาณุ เพชรสุกานต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายภาณุรัตน์ สงัดกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงวิริยา เม่นน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายวีรชัย เพ็ชรนาจักร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงอาริสา รัตนเลิศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงณัชทลิษชา ตันพานิช

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายธีระพันธ์ นาคสุวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงนิจจรีย์ มรรคสินธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ภิญโญยศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายวรวุฒิ ธานา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

เพ็ชรนาจักร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงกรวรรณ เสวตจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงธนพร เสพสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๘๙

นายพีรเดช มากอำไพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายวรรณชาติ สอนชัด

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๑

นางสาวสุดารัตน์ อบอุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

แสนนาใต้
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ คงสระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงกชพร สัมฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงกนกอร เลิศวิทย์วรพงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีมาลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงกรกช จันทร์ฉาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงกรกชกมล พร้อมพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายกริชติณณ์ อยู่เจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงกฤตยา โกยทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายกวินภพ ทับทิม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงกัณฐิกา แสงหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงกัลยากร ทองเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายกิตติกานต์ โสอินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอียดแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงกุสุมา ลอยธาร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายคฑาวุฒิ วัฒนกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงคุณงาม ยกสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงจรรยพร ทองคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงจันทิมา วิมูลชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงจิดาภา นาคขวัญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายจิรพนธ์ ศรีสมเพ็ชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เขียวสลับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

สินศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายจิรายุ ธวัชดำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงจิราวรรณ์ จอมหล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงจีรวัฒนา พูลทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงจุฑามณี ชุมพูภาณะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงฉันทิสา รัตนจำนงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สุประภาพ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายชนวีร์ แซ่หลิม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายชนะโชติ ขุฑสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงชนากานต์ สินสโมสร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ จันทร์แจ้ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงชมพูนุท กิจปกรณ์สันติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงชลลดา จันทร์ชูกลิน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายชิษณุพงษ์ ภัทรวังฟา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายชโยดม เชาว์นรังค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงญาณิศา อารีราษฎร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงฐิดาพร พงษ์เพ็ชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายฐิตินันท์ สถบดีไพโรจน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ สายโพธิทอง

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงณปภัช ศุภณัฐสัชญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายณรงค์ชัย ชืนประสิทธิ

่ ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายณรงค์พันธ์ แคล่วคล่อง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงณหทัย เข็มทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาวกำเหนิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลือชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายณัฐชนนท์ รังสีปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ศรเศษตรินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ หลักเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงณัฐรุจา สินจนะสูตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายณัฐวัชร จุลมูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงณิชตา คำวาศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงณิชาภัทร สำรองรักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงดวงกมล สังข์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายตุลธร ประกอบวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงทรงอัปสร ทรรศนียศิลป
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

เสนาธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงทิฆัมพร ทองรอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงธนวรรณ เนียมมาลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิคง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงธนัญญา หนูทองแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธนานนท์ โตบางพรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายธฤต สกลนคร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายธวัชชัย จริตงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ กุวังคดิลก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงธันยพร จันทร์โท
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงธันยพร แก้วรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายธีธัช ยังชุ่ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายธีรนันท์ จวบนก
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายธีรพงศ์ คชโอสถ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายธีรภัทร ผลรักษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สมเพช
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธีรเทพ บุญอินทร์ส่ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงธุวพร สุนทรหงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนพมาศ ภูนาแร่
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงนภัสฎาภรณ์

กันไชยต๊ะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงนภัสสร ศรีสาคร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงนรากร โกศลเมธี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงนฤมล นาคเพ่งพิศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส จันนฤเบสร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายนาวิน บุญเกือ

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงนิตยา ขวัญสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายนิธิศ สุวรรณศิลป
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายน่านนที พัฒนบุรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ ยังพลขันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายบวรวิชญ์ พรมเสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงบุณยานุช อำศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายบูรินทร์ ส้าถัว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายปพนธีร์ ภู่ทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงประกาย สมนาน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายประวันวิทย์ สิงสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงปริยาภัทร มณีเสวตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงปรียาภา เทพนคร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายปรเมศว์ เนียมนรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายปวริศ ศรีพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงปญชิกา จันทร์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปาณิสรา สงัดเงาะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ จันทสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงปาลิตา ยอดดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงปาลิตา สมคิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงปญชานิตา บุนนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงผกาวดี ขันชุลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายพงศ์พัฒ ชืนแดง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพรนภา พาสภาการ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพรพิมล ศรีนวล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงพรสุภัค นวนขนาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายพลวัต รัตนภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงพัชชาพร แก้ววารี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงพัชรศรี ตันติจรรยานนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงพัฒน์ธณิชา พรมสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายพันธวัธน์ วิจิตรานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงพิชามญจ์ ถูกต้อง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายพิเชษฐ์ สังคุ้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายภรัณยู ไชยสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงภัศรา ยีนาง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ รุ่งเรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายภูริณัฐ บุญทวี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายภูรินทร์ ไหมเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายภูริพัฒน์ เนตตกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงมนิสา ฉำชูศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงมุขมุนินทร์ เศรษฐทัพพ์ภาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายรวีโรจน์ หิบปนาค
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ กาญจนากร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงรุจิษยา สุพรรณา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายวชิร ศุภสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงวณิชญา สีลัด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายวรยศ สำราญรืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายวรศักดิ

์

สุทธิรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายวรัญชิต หญีตสำรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายวัชระ คัณทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ เรืององอาจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายวัษฎายุธ หวังวิวัฒนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงวิภาวี พุมโกมล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงวิยะดา ชัยรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คลีเกษร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ นาคสังข์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายวีรชิต ลันเรืองฤทธิ

่ ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงศกุนากร สินเล็ก
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงศตพร ช่างประดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงศลิษา หนูรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายศักดิชัย

์

พยัญตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

คงทัพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายศิวกร สุขพิลาภ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายศุภณัฐ คำขจร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายศุภณัฐ พันธะคาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงศุภัคษร ศรีมงคล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงศุภัชญา สุทธิรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายศุภโชค หนูพันธ์ขาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายสธน พวงเกษม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายสหภัทร์ ฤาชา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายสิรวุฒิ ตีบรรโต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายสุกนต์ธี สัสดีอำไพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ชายสมุทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ ชูใหม่
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูแนม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยังศรีนาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงสุทธาสินี แก้วไพฑูรย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงสุนันทา พันธ์เสือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา ด้วงจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุลักษณา ชัยพลดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายสุเมธ ท้าวผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงสโรชา กิจสวน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายหัสนัย สอนวิสัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงอนันตญา แทนบำรุง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ ลิมกลาง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายอภิวัชญ์ เกลียงอักษร

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายอมฤต คูประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงอรจิรา เจริญเร็ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายอริญชย์ ประทุมมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงอังคณาศิริ สกุลเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงอัญชิสา จุลมาตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายอันดา จิตรอักษร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ชุมวรฐายี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงอุมากร สังข์สม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงเกวลิน ใสสุชล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงเกษมณี สถิตย์เรืองศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงเกสรา แผนคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายเขมกร มีสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายเขมณัฏฐ์ ขาวไตรรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงเจนจิรา ยังสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงเปรมฤดี พันพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเปรมิกา จันทวี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงเมย์ริษา บุญจำนงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สูตรประจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายเอกทวุฒิ อินทร์สำราญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายไพศาล แก้วพิชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกมลชนก ทองปด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงกรนันท์ อินเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายกล้าณรงค์ ดำคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงกัลญา กัลเกตุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายกิตติพงศ์ สถิตย์เรืองศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายคงกระพันธ์ แกะพลอย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายจักรพงษ์ บุญนาค
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายชนะพล เทียมสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงชัญญานุช โทธานี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายชัยรัตน์ นาคตรีทศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายฑีฆทัศน์ คำระหง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ คงผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ชูปลอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายณัฐพล เสาวรส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายทัพพสาร อรัญญะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายธนโชติ ขาวแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธรรมรัตน์ ลายสันทัด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ พันธ์อร่าม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส คงพิรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงนิยุวดี มีกุศล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงนุชอาภา สิทธิศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายปฏิภาณ แปนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงปทิตตา วิสาโรจน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงปนัสยา พระพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงปภาวรรณ์ บุตรสม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงปภาสรณ์ พรหมกำเนิด
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายพรหมพิริยะ คชเสนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายรณภูมิ นันทชุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงรติมา แววนำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงรัณปวีณ์ รังสีปญญา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ วินันทนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงลลิตวดีปรียา

จงจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงวรินทร ทองคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายวิรุติ ถาวาระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายสมพร จันทร์เพ็ญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายสรวิชญ์ อำพรรณสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุชานาฎ หนูทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ คงวิสัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุภัคสร ขำเพ็ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงสุภาวดี ท่องสูง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุวิมล วงษ์แก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงหทัยภัทร รักล้วน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายองอาจ ฟกแฟ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายอธิปตย์ จรัสชิตกำธร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงอรพิชญ์ เสวตเวช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงอริสา มงกุฏสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงอาทิตยา เกตุพินิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงฮุชมี ณ สุโหลง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงเขมิกา นนท์ฤาชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายเจษฎา ทารการ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายเสกสรร พรหมบังเกิด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรรณพิมล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายกฤษฎา ขุนรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายกรกิตย์ สุขวิสุทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายคุณากรณ์ เสืองาม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงฐิติมา ทิพย์รัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา มากอำไพ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญบรรลุ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร ธนูศิลป
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงปริชาติ อำพันกาญจน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงปยนุช รัตนาเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ กำลังใบ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายภูริณัฐ จันทร์สุริย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวรเมธ จันทร์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงสิริณพา อำศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงเบญจมาศ รบชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงเปมิกา มุจลินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียนนมัส
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร หะรังศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายกาจพล หญีตน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงฉันทิชา มีคุณก่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๙ / ๑๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงณัฐชา เทพอักษร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายธีรวุฒิ สุขวิสุทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงนรัญญา ชูรังสฤษฏิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ครองวิจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ ช่างตรึก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายวีรภัทร มีลาภ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายอธิป บุญเทศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายตนุภัทร บัวบาล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สกลนคร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงปยาพัชร หัสโม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายจิรวุฒิ ภูมิสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายอธิชาติ วงศ์ชนะไพศาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๗

นายณัฐวุฒิ ภูมิสุวรรณ
๒๘/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิทธิเดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนกระทิง วัดขุนกระทิง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงปนัดดา พรหมบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนกระทิง วัดขุนกระทิง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๐

นายมาว เอกฟา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนกระทิง วัดขุนกระทิง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิบทิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนกระทิง วัดขุนกระทิง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงกนกพร เกิดสมจิตต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงกมลชนก นครเสด็จ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงกมลชนก เพ็ชคีรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ช่วยพินิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมพฤกษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงศิรินาฎ สายทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายเขมณัฐ สังข์สุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา เมเทติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงกมลวรรณ แท่นแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ ตระหง่าน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วพินิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายเลอพงค์ ราชโยธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายทิชานนท์ ใยอ้น
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ คงแสงแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา วรรณชิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายพงศกร เทพบุรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงเอริน ก(พม่า)
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายธานินทร์ พูลแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๐ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายภาคินัย สมเขาล้าน
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงกรรชนก โต๊ะสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงกฤษณา ท้วมผึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงจันจิรา สิตาธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงจินดาพร หาคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกชพรรณ พ่วงแม่กลอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงชุติมา นามกร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ สังข์ทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายนันทชัย วิชัยดิษฐ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายนิติพงษ์ ชมสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายปวฤทธิ

์

มานพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายปสุตา นครพัฒน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายปยวัฒน์ สุขอาจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงพรพิมล ผุดผจญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายพลภักดิ

์

เยืองไพร

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายพศุตม์ หลวงงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงพัชราภา พิบูลย์ผล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายพิพัฒพงษ์ แตงอ่อน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายภากร เยืองไพร

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายภานุพงศ์ คงประสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงชาลิดา สมคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เบ็ญหยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงวันทนีย์ ศรีพูล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายวีรภัทร ม้วนอ่อม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายสุวรรณชัย แตงอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ สำโรงแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ วงศ์รักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวมาต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงกัทลี สวัสดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงจารุวรรณ คำนวน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มันเกษม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีชะเอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายธัญธวัช ตันฑวิบูลย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายธีระพงค์ ชูแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงปานฤทัย นาคสังข์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายพงษ์ศิริ พิศมัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายพัชรพงศ์ ทิพย์รัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ วงค์ปาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เกตุแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายภูตะวัน เพชรสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายวราวุฒิ แสงแดด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงวิสสุตา สระทองเลือน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายศรายุทธ แก้วคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงศศิมา พ่วงแม่กลอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายสรายุทธ ใจยง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายสัญวัฒน์ วงศ์ศรีเผือก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอนิสา แก้วเพชรทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์รักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอัญลักษณ์ ลักษณาโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายอิทธิกร วุฒิวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สร้อยสลับ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายเอกชัย แสนสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงจิราพร มูลละพงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงนิมิตร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงมณีกานต์ จู่มา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายศุภกฤต ขวัญยุบล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายอติพงษ์ สุวรรณนิม

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ แดงละอุ่น
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายจุมพล คำนนท์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงณัฐริกา มาพร้อม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงบุศรากร ชินวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ ไทยทุมิฬ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เผือกนาโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เขียวคำเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายอติวิทย์ ม่วงงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงอาริศรา ตรีภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงเพชรา พลสำโรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๘
เด็กหญิงทรรศน์กมล สุวรรณะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายอภินัทธ์ สายสวะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายนนทกร ศรีแผ้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงสุฑาแก้ว แซ่ตัง

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงอรอุมา รามคล้าย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฆังทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงชญาภา พัดทรัพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงนันทิยา คงกะพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนิชานาถ บัวประสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เยาวละออง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ณิศา ตังวงศ์ปกรณ์

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หนูสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

จันทร์รจนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงสุธิดา เกษแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงอินทิรา ยังสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงกิตติมา พรโคกกรวด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายณัฐดนัย เตระนะกาโย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงนนท์ภัทร์ ชาติไพรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงพรสินี เผือกผ่อง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายพีรพงษ์ สงัดศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายพุทษฎา น้อยดอนไพร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายศิลปธนา พฤษกูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงอาภาวรรณ เดชพรหม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ณ ปานแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในห้วย วัดประเดิม  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทรัพย์ประเสริฐ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในห้วย วัดประเดิม  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงประภาศิริ ระวังวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในห้วย วัดประเดิม  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงกานต์ทิตา สะรุโณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในห้วย วัดประเดิม  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงมาริสา ทับบุรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในห้วย วัดประเดิม  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายลาเชน สุนสาระพังค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในห้วย วัดประเดิม  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกชพร พ่วงสอาด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายกตัณณ์ พัฒนวิเชียร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พลับแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ รัตนพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เมืองเสน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายกฤตเมธ จันทร์สุริย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยังช่วย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายกาจบัณฑิต รบนิกร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงกานต์สินี มูลหัศ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมรัก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงกุลิสรา สอนชัด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงกุศลิน โคตรจันทึก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายจิรพิพัฒน์ อินทยารัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ชูมี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ชรเวช
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายชนาธิป คำชาทิพย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงชนิดา พวงเพ็ชร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงชมพูนุท อังคะรุด
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงชวิศา บุญมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงชัชญา สัตบรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักการดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงญาณิศา พ้นภัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายณฐภัทร รัตนโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายณภัทร เณรศรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงณหทัย จันทร์อ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา บุตบัณฑิตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เทียนแย้ม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงณีรนุช สุดดวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายทรรศน อินทรพรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายทัพไท พรหมศร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงทัศนวรรณ เทียนนมัส
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายทีปกร นันตวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายธนกฤต แสงทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธนภัทร แดงระยับ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ ผิวไผ่
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายธนัท มะยงห้วย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายธราเทพ พรมนาง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายธีรธาดา นิสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายนราธิป สุขวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายนราวิชญ์ สุขเกตุ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายนราวิชญ์ เยาวเลิศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงนันทินี รัตนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงบงกชกร แก้วทับทิม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงบุลากร จิณะไชย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายปภพ อาจหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายปรเมศวร์ ลีเฮ็ม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงปวีณวรรณ บรรเทิง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงปาฑิตา สมเนียม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงปยธิดา คำระหง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายปยังกูร จันทร์มีอ้น

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงปุญญมาศ พูลสิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงพรชิตา เยาวหลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงพรพุฒิ
ธาดาธนาเดชาโชติ ๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงพริมรตา อามาแว่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายพศวีร์ บุญช่วย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายพัชรพงษ์ เชาว์ช่างเหล็ก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายพันธสัญญา โคตจันทา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายพีรพัทร ชูทุ่งยอ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายพีระ สรหงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงภัชราภา สุขวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายภัทรกร หญีตน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงภัทรธิดา โยธกา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายภาคภูมิ สิทธิคง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายภีรภัทร วิเชียรรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายภูมินทร์ ฉิมหาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายภูมิพัทร สุบรรณรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ระลึกเย็น
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงมลินี ชุมดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงรังสิมา นาคบัลลังค์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายวงศ์สุวรรณ จันทร์เพ็ง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายวรภาส ไทยนุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงวรรณรภรณ์ สุตราม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงวรรณิสา อำพันกาญจน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายวรวิทย์ สงัดศรี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงวรัญญา ราชสีห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงศรัญญา ขวัญยุบล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายศรัณย์ บริสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๕ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เพชรแหลมนำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงศิรินภา แซ่อุ่ย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงศิริภัสสร บัวเพ็ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงศิวกร ดำจีน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายศุภกฤต มุจลินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายศุภณัฐ นันทสิงห์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงศุภวรรณ สุวรรณยศ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงศุภิสรา รัตนจินดา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายสรพินญา เกษแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายสรรค์เพชร ศรีสงคราม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายสิทธิกร กลางณรงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายสิทธิโชค จันแนม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุชารัตน์ ถนอมนวล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุชาวดี สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขเกตุ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงสุวภัทร ทิพพาหล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พ่วงสอาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายอภิชาติ อุเทศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถินไทย

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภักดีพิณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา คลีบำรุง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงอารีญดา เดชาพันธุ์กุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอินทราณี ภู่อุ่น
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายเนตินัย ฟกแฟ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงเบญจพร กรดหนู
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงเปมิกา ครองทรัพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงเอมิเลีย แก้วเจริญสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายก้องภพ รัตนวงศ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงจุฑาภัคร บุญช่วยชีพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ อัญกุลศิริรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายณัชนันทน์ แก้วสุทธา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายทัพพ์เทพ โชติชัยเจริญสิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายธนพัฒน์ ชะดารัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายนิติภูมิ เวทยายงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายพันษา นิลโพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายฟาริซีย์ แดนมะตาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายภารุจ เมืองใหญ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงวศินี ทองมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายศักดิรพี

์

ตันยิดเส็ง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายศิลา อำพันกาญจน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงสาริกา ผิวบาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายชญานนท์ ก๊วยสินทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงชนาพร พากเพียร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงณัฐมนธ์ หมวดไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายธีระพงษ์ เรืองจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายยุทธนา ผิวบาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงศิริกัลยา พุ่มผกา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๒

นางสาวกมลวรรณ แสงปาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๓

นางสาวกรกนก สุนทรหงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๔

นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๕

นางสาวกัญญาณัฐ ไกรทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๖

นางสาวกาญจนา คงสระ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๗

นายกิติพงษ์ ยังอยู่
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๘

นายกีรติ สังข์ช่วย
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๑๙

นางสาวขวัญธิวา อุ้ยเคียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๐

นางสาวจริยา พรมวิรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญเพ็ชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๒

นางสาวจิราภา เทพคีรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๓

นางสาวจุฑาทิพย์ แดงเลือด
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวจุฑามาศ พรมพิชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๕

นางสาวชมพูนุท คีรีธาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๖

นางสาวชลธิชา นาเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวฐิตินันท์ แก้วพิพัฒน์ธำรง
๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๘

นางสาวณัฐพร คงมิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๒๙

นางสาวณัฐมน จอมเพ็ชร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๐

นางสาวณัฐวิกา อนันต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๑

นางสาวณิชาวีร์ เนตรกระจ่าง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาวดลพร เพียรเก็บ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๓

นางสาวธีมาพร รอดเสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๔

นายธีรพัฒน์ อำพันกาญจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๕

นางสาวปนัดดา วิชาสด
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๖

นางสาวปภาวรินท์ นพการ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๗

นางสาวปรียาภรณ์ หงษ์สะทาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๘

นางสาวพรหมพร นารัตฐา
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๓๙

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวัดเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๐

นางสาวพิชญา เวชภูติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๑

นางสาวพิไลวรรณ ทองสังข์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๒

นางสาวภัทรพร วีระยุทธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๓

นางสาวภาธินี มีหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๔

นางสาวภารดี เพชรรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๕

นางสาวมณทิรา คงศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๖

นางสาวมนปริยา เพชรวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๗

นางสาวมัทนียา เทียนสมบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๘

นางสาวรสมารินทร์ บุญเนือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๔๙

นางสาวรัชนีกร ดาวตุ่น
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๐

นางสาวรุ่งนภา ชูชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๑

นายวรรณกร เพิมเทียง

่ ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๒

นางสาววรรณดี ศรีชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๓

นางสาววรรณพร เกตุสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๔

นางสาววรรณิต มุลกุณี
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๕

นางสาววรินดา สาดสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๖

นางสาววริศรา ชอบสำเร็จ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๗

นางสาววิชญาดา วาสนามียศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๘

นางสาววิลาวัณย์ วงษ์สิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๕๙

นางสาวศศิมาพร ศรีประเสริฐ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๐

นางสาวศศิวิมล รอตโต
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๑

นางสาวศสิการ ยอดจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๒

นางสาวศิริพร บุญกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๓

นางสาวศุดกันธนา ไพรภิมุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๔

นางสาวศุภิสรา อัญชโลทัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๕

นางสาวสสิทรณ์ พลเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๖

นางสาวสิริกัญญา สินณรงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๗

นางสาวสิริพร ศิริมังคลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๘

นางสาวสิริวรรณ เทพบุตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๖๙

นางสาวสุคนธา ทองเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๐

นางสาวสุชาวดี ปานน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๑

นางสาวสุชาวลี เพ็ชรศร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๒

นางสาวสุทธิดา ชลพิสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๓

นางสาวสุนันทา เทพมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๔

นางสาวสุพัชชา สันทัดการ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๕

นางสาวสุภาวดี ทับแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๖

นางสาวสุรีพร ขุนทิพฉิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๗

นางสาวอรอุมา ณ นคร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๘

นางสาวอรุณรัตน์ พรมศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๗๙

นางสาวอวิกา สิทธิสาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๐

นางสาวอาทิติยา สมัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๑

นางสาวอารีรัตน์ องอาจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๒

นางสาวเพชรรัตน์ ชัยวิมล
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๓

นางสาวเสาวณี ฤทธิบัว
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๔

นางสาวแจ่มจันทร์ วิสาโรจน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๕

นางสาวกรกนก กมลเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๖

นางสาวกรรณิการ์ ยกพิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๗

นายกฤษฎากร พงศาปาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๘

นางสาวกาญจนา แสงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๘๙

นายกิตติพงษ์ เทียนสันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๐

นายคเชนทร์ พรหมมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๑

นางสาวจิตรลดา รักปาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๒

นายจุติ มณีโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๓

นางสาวชนัญชิดา ตังคำ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๔

นางสาวชมพูนุท แสงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๕

นางสาวชลภิชา เภาภาท
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๖

นายณัฐนันท์ เพชรน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๗

นางสาวดวงหทัย ใจหาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๘

นายทองสถิต สมพงพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๖๙๙

นางสาวทิพวรรณ ธรรมชาติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๐
นางสาวธนิดา ฤทธิเกษร

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๑

นางสาวนันทพร นุ้ยสอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๒

นางสาวนุชนันท์ เรียบร้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๓

นายประสิทธิ

์

อินทะโก

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๔

นายปราณนท์ งามโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๕

นางสาวปรารถนา วิโนทัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๖

นางสาวผกามาศ ช่วยพิทักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๗

นางสาวผกาวดี แย้มจงกล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๘

นางสาวพรปวีณ์ เปยมศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๐๙

นางสาวพรสวรรค์ ปานเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๐

นางสาวพัชชาวดี จิตต์ใจดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๑

นางสาวพัชรินทร์ เมืองปลอด
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๒
นางสาวพัสตราภรณ์ สกุลบัวศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๓

นางสาวพิชญ์ทิตา งามน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๔

นางสาวพิรญาณ์ มุจลินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๕

นางสาวฟารุ่ง ว่องไว
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๖

นายภาคิน นาคพีน้อง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๗

นางสาวภิรมย์พร แย้มสละ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๘

นางสาวรวีวรรณ เดชสุรพงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๑๙

นายรัชชานนท์ ปานเหลือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๐

นางสาวรัตนภรณ์ ดอกแก้วกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๑

นางสาวรุ่งอรุณ แดงละอุ่น
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๒

นายวทัญู ภูนำขาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๓

นางสาววนิดา ประกอบปราณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๔

นายวรวิทย์ สุขประวิทย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๕

นางสาววรารัตน์ คณาภิบาล
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๖

นายวสุพล โสมสุพรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๗

นางสาววิณีวรรณ อนิลบล
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๘

นายวิรัตน์ นวลพรหม
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๒๙

นายศราวุฒิ ปนสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๐

นางสาวศิรินภา แซ่ฮ้อ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๑

นางสาวศิริพร ศักดิภิรมย์

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๒

นายศิษฐิวัชร สุริยชน
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๓

นายสหัสวรรษ นามโพธิชัย

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๔

นายสัณหณัฐ สวัสดิสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๕

นายสิรวิชญ์ จิตตะประพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๖

นางสาวสิริกัญญา เนียมเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๗

นางสาวสุชาดา คลังนิพิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๘

นางสาวสุชาริกา ธนะไชย
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๓๙

นางสาวสุภาณี ใยอ้น
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๐

นางสาวอภิญญา บุญคงมาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๑

นายอรรถชัย บำรุงสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๒

นายอัครชัย งามระบำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๓

นายอัษฎายุธ เขียวสลับ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๔

นางสาวอินทิรา ราชสุนทร
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๕

นางสาวเกศพัช กรนิวัฒน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๖

นายเจิมศักดิ

์

มูลลักษณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๗

นางสาวเบญจกาย ปนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๘

นายเศรษฐการ ขุนณิชย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๔๙

นายเอกชัย มิตะถา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๐

นางสาวแคทรียา เพชรใส
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๑

นางสาวโสสุดา เชาวนะปญจะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๒

นางสาวสิริวรรณ พรพระสงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๓

นางสาวอมรรัตน์ เกิดเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๔

นางสาวธัญญรัตน์ เผือกอินนุ้ย
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๕

นายธิราส อบรม
๐๗/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๖

นางสาวนพวรรณ สมจินดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๗

นางสาวศุภลักษณ์ กาลพัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๘

นายอนวัชร มุศรีพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๕๙

นางสาวอัญชลี สุขคง

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๐

นางสาวจันจิรา บุญรอด
๑๓/๐๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๑

นายนพดล ผิวนิวัฒน์
๑๓/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๒

นางสาวนภาพร พลวาป
๐๕/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๓

นายปยะพงษ์ ศักดิภิรมย์

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๔

นางสาววาสนา ทองอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๕

นางสาวสมัชญา ชังชะนา
๐๓/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๖

นางสาวสุภารัศ สิทธิคง
๐๓/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๗

นางสาวธิมลรัตน์ มีมุสิก

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๘

นางสาวนัฐทพร ชำนาญกิจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายอาทิตย์ หนูเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตก วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงกรกานต์ สุวรรณรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตก วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายนรากร บุญเกีย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงวริศรา กิจสุบรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เดชแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ แสงแช่ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายสุททัสสะ บุญเกีย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงสุปรียา บุญเกีย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงอภิสรา ขวัญพูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงอภิสรา รวมสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายอวิรุทธ์ บุนนาค
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงนันทัชพร สืบบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ รอดศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ยิมอนันต์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ เกตุแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงพจนาถ พรหมขจร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงกุลธิดา พ่วงรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายจารุวัฒน์ กลัดแดง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายชนาวิทย์ พรหมเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายธนธรณ์ ลาเกียว

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายนันทชัย รินทร์สกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายนันทชัย แก้วคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงวรรณภา สุวรรณยอด
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายวีรวุฒิ เจียมวิจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ไกรทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุณัฏฐา ไกรทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายอนันต์ศักดิ

์

ว่องวิเชียร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ ดวงสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายชาญวิทย์ แก้วมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ชนะฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงปรีดิพัทธ์ สุชีพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงผกามาศ จินาทิตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายพงค์เทพ อุดมเศรษฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงสิตานันท์ พันธ์แก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายสิทธิชัย บกสุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายสุเมธ คงสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายอดิศร ชาวปากนำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายอานุภาพ สุขเกิด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายเชฎฐพงศ์ สามงามทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงจิดาภา หวังเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายธีระพงษ์ นาคเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงปยวรรณ จินาทิตย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายภานุวัฒน์ กรเพชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงรืนฤดี

่

สุกานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงสุธิตา พรมวิเชียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายสุเมธ สนสานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงฐิติมา การสุรสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงวันสุ บุนนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๗

นายศิรกฤษฏิ

์

บุญรืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา เสือผิวนวล
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอภิชาติ ศรีสุภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายอานนท์ สกุลแพทย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายนันทวุฒิ สุทธิรักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องครก วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายพีรภัทร พุ่มขจร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลอด วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายมนัส นาคชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลอด วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงวริษา กุมลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลอด วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายนภจร สุขคล้าย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลอด วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายนภดล สุขคล้าย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลอด วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายกฤษณพงษ์ ปานสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สอนหลังสวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญเกีย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา พัฒหาญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงณัฐิดา กลินพยูร

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ รำเพยพัด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายนราธิป แสงบางกา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงปฐมาวดี เพชรหน่าย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ ปานสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ทังใหญ่

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงรินรดา จันทรทวี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงวิลาสินี ศักดิศรีการุณ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงศิริวรรณ คงใจดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายสถาพร พรมสงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์สม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายไพศาล แซ่เลียง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายขวัญชัย จันทร์หอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ใจเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๓ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ หนูคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีปาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายพงศ์สิริ หนูคง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายภูสิทธิ

์

ฉันทาภิรมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงมัณฑนา พุ่มขจร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายสงกรานต์ วงษ์นาหญีต
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายอนุชิต ตุนากุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงเรวดี เคลือนทองคำ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ วังสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ธีรกุลธนาพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายธนพงษ์ สุวรรณดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายพงพันธุ์ ชุมเจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายศรชนะ วันทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายสิรวิชญ์ แปงแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายสุรเดช ฉัยยาจิตต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงอภิชญา เอียดเกาะสมุย
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายอาภิรักษ์ ทองด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงเปรมฤดี ดำนิล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายราเชนทร์ พุ่มขจร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงกลชกร เซ่งบุญตัน

๋

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงกวิสรา กาญจนสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายคำพล เอมเอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ทวีศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายจิรกฤต ปานเคลือบ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงจิรัชยา ชุมแสง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

นิมน้อย

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ฉิมสอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงชนัญธิดา อินดารา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงชนิสรา ศิริวาริน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายชลันธร ขุนภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงณัชชา วงศ์รัตนสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายธีระเดช ถึงถิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงนภัทร์ มะโนธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงนวรัตน์ เนือเย็น

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงนัฐธิดา สุขโต
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงนันทิตา ชุมบุญเรือง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เทียมทัต
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงปรีดาพร แพนสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายปยพัทธ์ ใจกล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายพิรภพ ช่างนาค
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายภัทรพล สามเรือนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงลดามณี พรายกระสินธุ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายวรากร แก้วเรือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายวรินธร ตังมณี

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายวิษณุกรณ์ เพชรอรุณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงศศิพิมพ์ อินทรสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงศิลดา เกียรติสันติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายสมโชค ถาวรสุข
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายสรวิศ ศฤงคาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงสุดาภรณ์ บุญยัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายสุธินันท์ ชูโชติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร อนันต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ขันทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงอภิสรา จันกระจ่าง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงอลิศรา รอดมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา พรประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงอุมากร สมเขาล้าน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูทะเล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงเจนจิรา จุลยุเสน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงเอมรวรรณ

สุวรรณโภคาสาคร ๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงไอศิกา แสงสุทธิงาม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงกัลยกร ชิตรัตฐา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงกัลยกร วายทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายกิตตินันท์ ลิมปนานนท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายจิรสิน ฉายวิเชียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงจิราพร ฉิมมณี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

นาคเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงชญานิศ วงค์เนียม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงชมพูนุท ชิตรัตฐา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายชินพัฒน์ คำปรีชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองวัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงณันฐิชา หันนาคินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงทิฆัมพร สุทธิคีรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายทีปกร ตังอัน

้ ้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงธนพร เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงธัญชนก ปาวสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายธีระพันธ์ ไทยประดิษฐ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธีรเทพ พุกฒพุฒ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงนภัสรา นาคเวช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายปยะกิจ เสมเกาะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์สถิตย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายภูริเดช อินทวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายวรรณชัย รอดสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ชาวไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายวรศักดิ

์

รอดมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงวราทิพย์ อ่างทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ สระแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงสิรินยา กองเกลือน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีเผือก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายเตชินท์ ชูกระชัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายไชยเทพ เทพรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายจตุพร ศรีเกิดครืน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงจตุรพร พรหมทุ่งฆ้อ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายณัทฐ์ชัย ระกำดวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายตะวัน บุญเฮง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ หนูคง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายบอล ยวนเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงตัง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงพัตริญา บุรีรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงภวรัญชน์ ปาวสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายภัคนันท์ อร่ามเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายภัคพล อร่ามเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายมงคล รัตนกสิกร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายวรินทร ชาวเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ไชยลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายวิษณุ โถวสกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายศุภชัย ดวงมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายสุธี มาดไทย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุวภัทร เทศเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงอนิสรา แก้วมณี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุทธชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายอาริเทพ เรืองใย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายเจตริน น้อยผิวนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายโรจนศักดิ

์

ถึงถิน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงกชกร ศรีเทพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณเนาว์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงกมลชนก พิญญง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ มีทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ฮันโต่น

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ เลียนเล็ก

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงกรกมล นาคมุสิก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายกรภัทร์ กาญจนสงคราม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาคสด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายกฤษพณ ชิระวรางกรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายกฤษพณ ทองนุสนธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายกษิดิส กลัดวัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงกัญญพัฒน์ หนูเกลียง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ้นทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บัณฑิตกานต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ คงนำจืด
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงกานต์ชนก แก่นกูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงการะเกด รอดสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายกิตติกร ศิริรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายกิตติกานต์ กิตติวานิชย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ เอือพัฒนพงศ์

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายก้องภพ เขียวอุดม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงขวัญมนัส สุดถือ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายคณเบศ พูนสาลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงจรรยารักษ์ เลือนฉวี

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงจิดาภา พงศ์ภัณฑารักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายจิตติชัย กุลรัตนมาศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา จินสกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ โชคชัยเจริญสิน
๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทรงศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงจิรัชญา มีทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายจีรวัฒน์ ภู่ทับทิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เพชรโสม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายจุฑาเทพ สอนทวี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายจุลพล สมโภชรัตน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงชญาณิศวร์ เติมไพบูลย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายชนันธร มุจลินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายชนาธิป ฤกษ์ดรุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ลึกซึง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงชาลิสา จันทรสอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงฐิติมา คชแสน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงฑิตยา กลายสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายณภณ ฉิงสุวรรณโรจน์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา นาคเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงณัฐชยา กลับ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงณัฐฌา ริยาพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเสมียน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มาตย์วิรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงณัฐนรี ว่องไว

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรโสม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายณัฐพร รอดวิจิตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายณัฐภัทร ทวิชศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงณัฐวดี จวนเพ็ญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ เพชรแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงณัทธิดา สันทัดการ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงณิชกมล ไผ่วงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงดวงดาลัด แสงพิทักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายตนัย ส่งแสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายทรงชัย เสนะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายทวีวัฒน์ เสฏฐวิวรรธน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงทิราภรณ์ ดำชาวเกาะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายธนกฤต ทองศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายธนภัทร ชาวขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายธนภัทร วงษ์ปอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายธนภัทร วารีศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ แพทองกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายธนาพรรณ พรหมคณะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ กล่อมหาดยาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายธนารัตน์ สุวรรณภพ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายธรรม์กีรติ ชุมแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงธัญกมล นุ้ยนาพญา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงธัญธร เจริญวิริยะภาพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แพสุวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงธัญสินี พรหมสถิตย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายธีรธวัช จันทร์ชนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายธีรวุฒิ หีดภุมรินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายธีระพงษ์ รักขาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายธเนศ สันธากร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายนพดล พูลขัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายนพนันท์ สนิทพจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงนภัสสร นวลลภ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายนราวีร์ วงษ์คำจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงนฤมล ไพรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายนฤสรณ์ นาคเพชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีไสว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงนวพรรษ บุญร่ม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายนวพล จันทร์ศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายนวพล สุขเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงนัชชา มีเดช
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายนันทพงค์ ศรีสมบูรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงนารีพร เมืองทิพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายนาวิน มณีนิล
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายนิติภูมิ แซ่เล้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ กิมจีน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงนิรชา คันธวิชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ทีทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายบวรภัค มิตรเมฆ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงบุษกร คล้ายเพชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายบูรพา งามดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายปกาสิทธิ ปานโชติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงปณิตา ตังสุรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายปรวรรต เซ่งบุญตัน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงประภัสศร สอนเปย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงปริษา ปานโรจน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายปรเมศร์ หนูเจียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายปวริศ วิชัยดิษฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายปวิช ครุฑธาลัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กชายปวเรศ เดชเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ปานมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ คงแจ่ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงปาลิตา ธรฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงปณฑิรา วัตตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงปยธิดา เยียงกุล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงปยภรณ์ จันทร์มณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงปนปวีย์ ศรีจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายปุณณกันต์ ศรีสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงปุนร์วสุ ปลอดพยันต์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงปุษยา ดวงสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายพงศกร ทองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายพชร ศิริรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายพยุงศักดิ

์

นิลสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงพรชนก ใจมูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ หนูเปา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงธิดา เฮงบุณยพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงพรนภัส แช่มชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงพรเพ็ญ ชิดบุญคง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายพลากร พลกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายพลากร เอียมภักดี

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงพัชรีย์ ลาโสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงพิชญาพร ช่วยบำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงพิตราภรณ์ ทองตะโก
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หีบแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ไหมพรหม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงพิยดา อมศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายพีรภพ ชูแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายพีระพงค์ พันขำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงปะทิว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ มณีโชติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงภคพร แซ่เล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายภคพล ปนทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงภมรรัตน์ อ้นสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงภัทชวีภรณ์ กาญจนสงคราม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงภัทรจาริน เต็มพร้อม
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี ดีคุ้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ฤทธิโสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายภูมิภัทร มณีนวล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงภูริชญา จิตรตรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายภูริณัฏฐ์ มณีโชติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงภูริวรรณ วิจิตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายภูวิศ อุ่ยสันติวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายมนัสวิน ลลิตวจีวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงมลทิชา ใจเย็น
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงมัญชุสา ทองขาว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงมุกพราว กระจายโภชน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงยศวดี เพชรหับ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายรังสิมันตุ์ ทองเนียม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ จันวิลัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงรัตนาวลี ชูฤกษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายราเมศวร์ วงศ์สุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงลภัสรดา กสิพร้อง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายวชิรวิทย์ นาคอุดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงวทานียา รอดอุนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงวรนิษฐา สิงห์โตทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงวริสรา ดำมาก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงวารีลักษณ์ หมวดคง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงวาสิตา ยุติมิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา สดถาวร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายศรัญู เพชรแหลมนำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายศรัณยู ทองคง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายศรัณย์ภัทร รสสุคนธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายศรีรัตน์ ศรีไทยรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงศศิธร สัสดีเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงศศิรัตน์ บริสุทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล สอนสังข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายศักดิพิสิฐ

์

ธรรมสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทิพย์ประชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงศุภกานต์ ช่อสม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายศุภชัย แต้มครู
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงศุภภัค กุลแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายสรวิศ วรรณเสวี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายสรายุทธ ขุนแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายสราวุธ จันทปญญา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงสวรส เครือคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสวิชญา ถินเขาน้อย

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายสิทธิโชค นาคสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงสิรภัทร จันทร์มณี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ชืนอารมณ์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงสิริกัญญา คงมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงสุชาวรรณ สุวรรณเนาว์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงสุธิดา พุ่มขจร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงสุธินี นุ้ยเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายสุประดิษฐ์ อวยพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงสุพิชฌา วงษ์ศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงสุพิชญาณ์ เพชรนิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิง52 เสนียุทธ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงสุวภัทร สุวรรณสอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายอฑิเทพย์ เถาทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายอดุลวิทย์ ก่อกิตติรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายอติวิชญ์ มุขสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายอนุรักษ์ สมณะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงอภิชญา อ้นสุวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงอรพรรณ ทองเทพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงอสิสดา พงศ์กรพฤฒิกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงอักษราภัค อินทร์สม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายอัครเดช มณีโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงอังคนา ขาวสมุทร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงอัจฉรา สายการ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงอัญชสา ปานเผาะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา ถาวรวัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงอาภัสรา ลิมภัทรพงศ์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงอาภาพร เหล็กทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายอิสระ ศรีชาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงเกตุวดี เย็นบ้านควน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา เอียดขนาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงเนตรดาว สุวรรณภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงเบญจภรณ์ หนูคง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงเบญจมาศ สารทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงเรือนแก้ว สุวรรณดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายเสฏฐพันธ์ ทวีศิลป
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงแพรวา ทัศนภูมิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงโยษิฏา เพชรเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงโสธรา อ้นเสถียร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงไอลดา ทองสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๘

นายมนตรี มาตสถิตย์
๒๓/๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๘๙

นายภานุ ผูดไชภู

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๐

นายณัฐวุติ เทพพิชัย
๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๑

นายภานุรัชร์ เล่งระบำ
๑๔/๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๒

นายจีระศักดิ

์

พัดแบน ๕/๙/๒๕๑๘ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๓

นายรัชธนกิจ โอฬาร์ชน
๑๓/๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๔

นายอนุวัตร์ พรมเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๕

นายสุพจน์ น้อยศรี
๒๖/๙/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๖

นายสวาท เทพโภชน์
๑๒/๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๗

นายเกียรติศักดิ

์

เกตุเพชร
๒๗/๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๘

นายนัฐพงษ์ จ้องสกุลวงษ์ ๓/๒/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๑๙๙

นายกฤษณ์ บุญนิธี
๒๗/๗/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๐
นายนะที บับพาน

๓๑/๓/๒๔๙๙
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๑

นายสมพร อวยพร
๒๒/๔/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๒

นายสมชาย เพชรแบน
๑๕/๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๓

นายวรวิทย์ วันปู ๘/๑/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๔

นายยงยุทธ กำไลแก้ว
๑๓/๖/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๕

นายคมสัน ธรรมฉวี
๒๖/๔/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๖

นางสาวรัญตา แย้มจรัส

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๗

นางสาวสารี ทองทวน
๒๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๘

นางสาวปริคนา พฤกษ์ให้ผล
๒๗/๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๐๙

นางสาวกาญจนา พรหมแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๐

นางสาวอ้อมใจ พฤกษ์ให้ผล
๘/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๑

นางสาวขนิฐ นำรักษ์
๑๕/๘/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๒

นางสาวสายฝน หีตฤทธิ

์

๓/๑๑/๒๕๑๘
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๓

นางสาวรจนา ถาวร

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๔

นางสาวอุทัย เพิมพูน

่

๕/๗/๒๕๑๒ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๕

นางสาวพญาษา แดงบาง
๑๒/๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๖

นางสาวมะลิวัลย์ นุ้ยสุข
๑๕/๙/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๗

นางสาวอรนิภา ณ  นคร

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๘

นางสาวรักษ์สุดา โภคาพานิช

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๑๙

นางสาวเกสร สระทอง

๒๗/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๐

นางสาวปราณี วรรณิยม
๒๐/๙/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๑

นางสาวกัญญาภัคร เสรยางกูร
๒๐/๕/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๒

นางสาวสุภาวดี หอมทรัพย์
๑๘/๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๓

นางสาวตรีสมร ฤทธิโสม
๑๕/๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๔

นางสาวผกามาด ชิณพร
๒๖/๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๕

นางสาวจารุพรรณ ขาวสุวรรณ ๕/๖/๒๕๑๐ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๖

นางสาวสิทธิพร

์

ศรีคราม
๒๗/๓/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๗

นางสาวจีรพรรณ ศรีคราม
๑๓/๕/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๘

นางสาวพยอม แพนสกุล ๘/๔/๒๕๑๒ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๒๙

นางสาวเกศรา พูนเขาล้าน
๒๙/๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๐

นางสาวปยะดา เพชรคง
๓๐/๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๑

นางสาวชัชฎา อินทิม
๒๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๒

นางสาวธรรญวรรณ สุขแย้ม
๒๑/๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๓

นางสาวอำภา ปนจอม ๕/๒/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๔

นางสาววิชุดา สุวรรณดี
๒๔/๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๕

นางสาวอุดมพร วงศ์สุวัฒน์
๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๖

นางสาวจริยา พลสงคราม
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๗

นางสาวสรารัตน์ สอนสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๘

นางสาวเนตรนภา ทองส่ง
๑๗/๙/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๓๙

นางสาวนาตยพร เจริญวงศ์
๒๔/๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๐

นางสาวทิพมาศ ทองดี
๒๒/๒/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๑

นางสาวสุขศรี คงวิเชียร
๑๑/๓/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๒

นางสาวแก้วตา จันทร์ชูกลิน

่

๒๒/๓/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๓

นางสาวประภาศิริ ธรรมณี
๓๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๔

นางสาววันเพ็ญ วัฒนโสภา
๑๓/๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๕

นางสาวยุพิน อยู่สบาย
๒๕/๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๖

นางสาวอำพัน รอดบุญปาน
๒๕/๗/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๗

นางสาววาสนา ยินดี
๑๓/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๘

นางสาวพริยณัช จันทร์แจ่มจิต ๑/๔/๒๕๑๘ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๔๙

นางสาวศิริพร เกิดสุข ๑/๔/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๐

นางสาวอรจิรา รสทิพย์
๒๖/๕/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๑

นางสาวเพ็ญนภา คงทอง
๑๒/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๒

นางสาวอุบล พัฒนมณี ๕/๙/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๓

นางสาวรัชกรณ์ เพชรเมือง ๒/๒/๒๕๒๖ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๔

นางสาววราพร ดิษธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๕

นางสาวยุพดี ด้านขุนทด
๑๕/๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๖

นายคุณานนต์ เอียดบางหยี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๗

นางสาวจันทิมา ฐิตะฐาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๘

นางสาวจิตติมา เมืองอุดม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๕๙

นายณัฐกานต์ ปานหนู
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๐

นายณัฐณัฏฐ์ เชิงดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๑

นายธนกฤต ยิมอนันต์

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๒

นางสาวนฤมล พรหมจรรย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๓

นางสาวภัทราวดี พรหมฉิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๔

นางสาวลัดดาวรรณ มากท่าแซะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๕

นายวัชรินทร์ ทรัพย์สุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๖

นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๗

นายสมรัก สุขประเสริฐ
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๘

นายอนุพงศ์ คงทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๖๙

นางสาวจุไรรัตน์ เนียมแดง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๐
นางสาวกฤติยาภรณ์ จิตต์นิพนธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงจันทิรา เกตุนวล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายชญานนท์ คงราม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา นันทกสิกร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายธรรมนูญ สงละออ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายธีระยุทธ สุโขพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายธีรเมธ เพชรเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายนรินทร ฤทธิชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงนฤมล ไชยประเทศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงนวรัตน์ พัฒหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายนัตพงค์ แสงทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงบุญชนิตา วาสะศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงปวีณา เวลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายภาสกร รังษีสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายอรรถชัย นวนนิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทองรอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงธนารีย์ อุบลกาญจน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา ทองสมุทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายนพรัตน์ ทองปากพะนัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงนริศรา แก้วสกด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงประกายแก้ว

สมกลิน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายพงศกร มีทิม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายพัทธดนย์ โถตะบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายพิพัฒนเดช พันธ์เลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงพิมพิศา ชูทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายพีรภัทร นามวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายภูวนาท เรืองธารา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงศุภกานต์ อุปการแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายสุทธิกานต์ ศรีเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงเอมอมร แหงปาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงกนกพร บุญชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงกนกพร พิทักษ์สุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชะนะพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคงรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงกัณณิกา ศรีศุภวุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จงไกรจักร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา คงโอ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลพลับ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงกุสุมา พัฒนชูชีพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายคชาเดช รอดไผ่ล้อม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายคณิศร หนูภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายจตุพงศ์ พรมเกิด
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายจักรพรรดิ นิยม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ แดงสอาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายจิระวัฒน์ คงกำไร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วผ่อง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

ชนะพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงชนิสรา สุวรรณชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายชินวัฒน์ การะเกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ สิงหรา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงทิพวรรณ คำสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงทิวาภรณ์ วงษ์วิลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายธงชัย เล็กวารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงธัญชนก ยิมอนันต์

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เส้งโสด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายนิติวัฒน์ ฉิมวารี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงบงกชกร สุขศรีเด่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงปญญาพร ศรทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายปยะพงศ์ คำแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงผกามาศ บุญกาญจน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายผดุงศักดิ

์

คงเขียว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายพงศภัค แก้วกับเพชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงพรมณี กังวาล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงภัทรวดี บุญทวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สอนสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายยุทธพิชัย ประเสริฐอุ้ย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เรืองเกตุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงลักขณา ชูวัจนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายวรายุส นวลศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงศรวณีย์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายศราวุฒิ เกตุวารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายศราวุธ แสงรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงศศิธร มาลยเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงสรนันท์ มหาแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายสิทธินนท์ บึงอ้อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงสิริยากร ทิพย์วิเศษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายสุขสันต์ อินทนาศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชคุ้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายสุทธิชัย สุขประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงสุธาสิณี แก้วประสงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงสุนิสา เหมียริมแม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายสุริศักดิ

์

ชูวัจนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายอติภัท รัตนพรหม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายอรรถโกวิท ทรัพย์กรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงอรฤทัย รอดปงหวาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายอานนท์ บุญทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงอุดมพร คมขำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยิมอนันต์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงเพชรชมพู อ้นทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายไตรเพชร พ่วงพี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงกชกร ฤทธิโสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายกมลศักดิ

์

ธาดาจร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายกฤตณัฏฐ์ สมบัติบุญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายกฤษณ จาวยญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ แก้วประดิษฐ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายกฤษณะ สุทธานี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

จันเพชร

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงกันติยา ทองเหลือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ฟกทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงกิตติมา ศักดิแสง

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงกุลสตรี เสือเมือง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายขจรพล แตงทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายขจรยศ จาวยญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายคฑาวุฒิ กันพล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายคมเพ็ชร์ คะชะนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงคีตกานท์ เฉลิมชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายคุณากร ธรรมโร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงจตุพร รอดอุนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายจักรกฤษ เล่งระบำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายจักรพันธ์ ทองสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ฉัวเจริญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายจิรพัชร รัตนไชย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์แสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา เล่งระบำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ หล่อเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กองชาวนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงชญานิน บุญรืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายชณิสร ชูสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงชัญญา กาญจนนิยม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายชาญวิทย์ พรหมชู
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงชุติมา สุดใจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงช่อผกา คงสวี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายญาณพัฒน์ ปตนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงญาณิศา ผิวผา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงญาดา บุญสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงฐิฌา สีมารัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงฐิติมา ตังสุรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงฐิติมา เพ็ญประทุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายณฐศร แก้วมาก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายณภัทร ชีวนำสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายณภัทร มณีนวล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา มิตพะวัล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๒ เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
ขวัญราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงณัฐชยา อุดมรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายณัฐดนัย บุญกรด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายณัฐนันท์ แสงมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนคช
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงณัฐพรรณ ธีระจินต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายณัฐพล ผิวอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงณัฐภัทร ศรีทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงณัฐมน ทับบุรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายณัฐยศ สุวรรณเนาว์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฐริดา เพ็ญศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายณัฐวัตร พัฒสถิตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ นาคมุสิก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงณํฏฐวรรณ คันงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงดวงกมล สวัสดิไชยชนะ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงตรีนภัทร พรมนิมิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายทรงธรรม สุดเดือน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายทรงพล พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายทรงยศ ฝอยติน

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ไกรหลง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงธนพร จรัสศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายธนพิพัฒน์ กวีกิจโสภณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงธนภรณ์ สัสดีเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ แพละออง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ พวงบุปผา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายธนสิทธิ

์

รอดบุญคง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงธนัชชา แซ่โย้
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงธนัชชา ไหมเชือจีน

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงธนัชพร คงสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงธนิษฐา ชูโชติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงธรรมวดี ศรีวะสุทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงธัญชนก กัลชนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณบุปผา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงธัญธิดา เฟองนคร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายธันยากร ศิริรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุฒภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ รัตนพัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายธีระยุทธ นาคงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายธีร์ธวัช ธานีรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายนครนพ เพ็ชรโสม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายนนทพัทธ์ วุ่นเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงนนทวรรณ ทัพกาญจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงนภวรรณ สุกใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงนราทิพย์ นิยมศิลป
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนฤมล สุวรรณมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายนฤเทพ นิยมแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายนฤเบศร์ ไหมบุญอุ้ย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ภู่ภูริพันธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงนัฎฐ์พร เกิดควน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงนันทกานต์ แก้วนาบอน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายนันทพงศ์ แดงมณี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงนันทิชา ไชยแสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ประดู่วงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงนาราภัทร ขอรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายปกรณ์ วิชัยดิษฐ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายปกาศิต เกิดเนตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายปกาสิต สิทธิสังข์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงปพิชญา เปรียบยิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงปภาวดี แก้วน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงปริชาติ หนูคาบแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายปริญญา อินทร์เผือก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงปริดิณัฐ แก้วถาวร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงปรินทร นิมกรมทอง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงปรียาภัทร เกิดบ้านคราม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายปรเมศวร์ บานเย็น
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงปณฑิรา ยังหัตถี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายปติพงษ์ คงจินดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายปยะ นาคราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงปยะมาศ วีระพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายปุญณวุฒิ อนันต์กูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายปุณณภพ วงค์ยีสาร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายพงศกร จิรัฐติพันธ์พงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายพงศ์ศิริ พุ่มขจร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงพชรพร หีตสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงพรจีรา แก้วลำพูน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงพรชนก ย่าเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ โรยสุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงพรพิมล เมฆนิติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายพรรษา ทวีไพบูลย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๒
เด็กชายพรหมมินทร์ เล่งระบำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายพัชรพล ปริงหาดยาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายพัชรพล วรชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงพัชรา เจียมสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมศักดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงพีรดา ศรีวะรมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายพีระพงษ์ แซ่ลิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงพุทธิดา ชูพริก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายภัทรดนัย หัสไทย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงภัทรวดี สุขเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงภัทราวดี คงวารี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ชูละออง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายภานุพงศ์ พุ่มวิเศษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายภานุพงษ์ ธราพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายภาสกร รุ่งสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายภูริณัฐ เทศรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายมานพ ทองย้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายมโนมาศ บัวทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงยศวดี แก้วมาก

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายยศศักดิ

์

สังขมรรทร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายยุทธพงศ์ วิเศษสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ดีรักษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายราเมธ เอียมหิรัญ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายฤทธิเดช นิมมณี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายวงศธร ทองรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงวรรณภัทร์ สินธุเสน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงวรรณสิริ อรุณรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงวรรัตน์ งามสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ มิสุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายวรากร วงศ์ประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงวริศรา พุทธิเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กาญจนรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายวัชระพงษ์ รัตนพันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองพิทักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายวีรภัทร ครองสังวาลย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายวีรภัทร สุดคิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร ทองเสมียน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

เรืองศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงศิลารัตน์ อ้นทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

สงรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายศุภชานนท์ ศรีโสภณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายศุภฤกษ์ สุวรรณมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ยินดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายสรชัย เคณาภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายสิทธิพล กิมใช่ย้ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงสิริกัญญา รอดอุณา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายสิริชัย รักนาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา ส่งสุรินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พริมแก้ว

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ฟูเฟอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุธาสินี ยังพลขันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงสุธิชา คำสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงสุภาวดี โรยสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พลพา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายสุริยัน ขวัญราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายสุริยา สายลือนาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายหัฏฐกร ลำยาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงอณัฐดา แดงตะโก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายอณุวัฒน์ เจริญวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

เรืองศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงอธิตา ชุ่มชืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายอนุพงษ์ ศรีซองเชศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีซองเชศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ รามเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอภิสรา ใจห้าว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงอภิสุดา สงละออ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอรณัชชา อินทปกษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายอรรถวุฒิ พินันชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายอรุณ อุทัยรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงอังคณา เกษแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงอัจฉรา ชุมละออง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงอโณชา ฉิมสะอาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงเกวลิน รุ่งสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ มีสุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายเกียรติภูมิ สุริยงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แจ้งชัด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ เทพทุ่งหลวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงแอนนิต้า น้อยนารถ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงกชกร แล่เขียว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงกรองแก้ว แซ่หย่ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๒
เด็กชายทองประศาน สิงห์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงภัทราภา ขวัญราช
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงลักษมณ หอมกอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายสวิท สมาวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงสุชาดา สงวนสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงสุพิชชา สุภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สมดวง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงจิตรานุช ดัชถุยาวัตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายนธี จารึกธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงนันทิดา ณ สงขลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายบัลลังก์ มาลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เสมรอด
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใช้สอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงสุนิตา ดามี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

โพธิส้ม

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงจันทิมา ประสิทธิกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงดวงกมล วงศ์สุขประเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงภัทราวดี แคนมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงสุปราณี คงทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายชาตรี อุทุมพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร นิมิตรสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงนริศรา จีนจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เย็นบ้านควน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายศราวุทธ ทวิชศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงศศิโสม นินเดชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงอรพรรณ แซ่หย่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ปานเฉลิม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงฐิติมา บุญลือ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงนงนุช แสงบางกา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงนุชนาถ คลิงสุวรรณ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงปภาพินน์ ทองมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงปภาวดี ทองมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายปยะพงษ์ บุตรตาชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายพรหมชัย สุวรรณเนาว์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายพะเออ ตัวเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายยศกร ขาวจันคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายสรวิชญ์ เสนปน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงปยดา แก้วมณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายพงศากร ตรีวุธ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงมานิตา ขวดเหลียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงวิภาวี คงอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายสมเกียรติ ปลอดพยันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายกฤษกร จันทนเสถียร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายชยวุฒิ ทับทุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายศรายุธ แสนบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายธีรเดช พินทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายนฤเบศร์ พิพัฒชนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายนันทวัธ จันทร์เสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายวิเชษฐ์พงศ์ กะการดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พันเนียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายศุภณัฐ พลกำลัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายชาญณรงค์ คงแง่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายธนพงศ์ นักเสียง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายสิงหา อรุณรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายณัฐชัย รอดบุญมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายธีรภัทร เรืองธารา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายนวนันท์ ทองสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายศุภณัฐ แก้วการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายศุภฤกษ์ ผลทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายสุขสรร มะหมัดเหม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงจิราพัธร ศรียาภัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงจุฬาวดี นภาศัพท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายณัฐภูมิ ทับนาโคก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงธัญชนก ทรัพย์มี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายนัทกร จันทร์ศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงปะริตตา ช่วยงาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงพรรณภษา งามคล้าย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายพิรชัช คงปาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายพีรภัทร เย็นบ้านควน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายศุภกร บัวสงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายอฬงกรณ์ หวานสนิท
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนทวี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงกรรณกนก สุขวัฒน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา เกิดเนตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงจรรธิญารัศ สอนทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ โรยสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงชนิภา ปานโบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงณฐพร บุญโรย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ยอดมาลี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายธีรภัทร จีพิมาย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงนพรัตน์ คงทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายนรวัฒน์ สุประการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายประภวิษณ์ จันทร์ศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายภูริภัทร์ รามเกือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ทองหัตถา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายวัชราพงษ์ จีพิมาย

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายศุภมิตร กิจมงคลกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา ไชยรินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายสุริยา คำเลิศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงอสมาภรณ์ นาคสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายเจนภพ เล่งระบำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายธนกร ฤทธิโสม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ คงทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ มะหมัดเหม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายชัยชนะ แสงอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายสรายุทธ์ เย็นบ้านควน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายศิวกร รุ่ยนุ่น
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายอนันทวรรธ ราชเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงจิราพัชร ขุนแพ่งชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายนันทชัย รัตนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงปภาวดี เจียมวิจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงพิว พม่า
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีเลือน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายยาไนทวย พม่า
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงยูเธ พม่า
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายวรเทพ ชมภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายสิทธิชัย มีแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ธานีณรงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ช่วยเกิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงชลธิชา รังสิมันตุชาติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายฐานนันท์ สุขขวด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายณัชพล ภูแสงทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายทรงฤทธิ

์

มีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายธนกร รอดไผ่ล้อม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ ธานีณรงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงนภัสร ภูบุญเพิม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงปยธิดา เกิดสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายภานุพงศ์ สรรพขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายศิวกร พิณนุกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กะรัต
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงอาทิติยา แพงปานคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายอามรเทพ คงมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงเพลง พม่า
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ ขวัญราช
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายจิรภัทร อินทร์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงณัชชาวีร์ ธานีณรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายศักดิชัย

์

ไพคำนาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงสรณ์สิริ ภาสภิรมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงโบว์ พม่า
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายก้องเกียรติ อายะรัตน์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายทรงเกียรติ บังหลวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายวีรยุทธ สิมมาลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายฐานันต์ บ้านถิน

่

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๘

นางสาวภัทรวดี อนุดวง
๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๖๙๙

นางรัตชณีย์ แก้วแสวง
๑๒/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวสุทธาทิพย์ รักษายศ ๔/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๑

นางสาวอุทัยวรรณ ธารายศ
๑๖/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายกรวิทย์ เสวียนชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองปากพนัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายณัฐติพงษ์ ยุบลศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายทนง นานอก
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงธาริณี ขอมแพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายนฤเบศ ศรีบุรมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายนัฐวุฒิ เมษนิคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงพิช ไสลเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายภรัณยู ขำการ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงรัตนวดี สอนสุทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีวายพราหมณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายวิริทธิพล

์

อารีสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงศศิตา ตันเหลียง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายสิทธิพร พลการ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายสุชาติ ซ้ายนำจืด
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายอัษฎายุธ แก้วแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงแพรววา หีดฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายฆีระพัฒน์ ช่วยเดชะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายธรีภัทร ชินกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงปยะวรรณ มีราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภา ดอนบุรมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงศิริพร คงรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพชรทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงอินทิรา สุขตะโก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงแคทจริญา วงค์ศิลป

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงจุฑามาส เหมะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายสมใจ ปากดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๐

นายวีระชาติ กิงย้อย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๑

นายศตพร ตันเหลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๒

นายอภิชาติ พุ่มโพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๓

นางสาวอินทิรา เทพมากรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๔

นายไมตรี ขุนเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ โปศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

มีเดชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงกุลวดี สุขแย้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ พินโย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงชนัญชิดา นบนุ่น
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงฐาปนีย์ มีกูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงณัฐภรณ์ คะเลารัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายณัฐภัทร ทันอินทรอาจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายทศพล ธนูทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายธนภัทร สุขนิรันดร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงธิติมา เนืองนรา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงธีมาพร เนืองนรา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ พันธ์ศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายนนท์ธชัย มัยกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงนภิสา สุขนิรันดร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายนวพล ทองหีต
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงนันทิชา แซ่ภู่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงปณิฏฐา ศรีสมยศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายปวริศ บัวสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงปยะดา อินทรสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพรชนก พูลสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงพรรณวษา รวบดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงพัณนิดา อังคะปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงภาณุมาศ นิตพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายยงวิทย์ มาตราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศรรพเศียร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงวิราณีย์ เสมอแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

ดำกล่อม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทร์ประทีป
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ รืนฤทัย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงสุนิษา แก้วกลัน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ยมโชติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธาดาจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๘
เด็กชายอรรถวิโรจน์ เหล่าอุบล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอุมาวดี นิยมไทย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายเฉลิมพล เหล่าอุบล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงเนาวรัตน์ กล่อมหาดยาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงโสภิตา จันทร์มาต

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ศิริสังข์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงพรนิศา พรหมมุณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงอนงค์นาถ เพชรเขาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ช่วยเต็ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรเขาทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงภัสรา มาดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงวรินทร ยิกุสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายสรายุทธ หลังมี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายเอกดนัย เกตเลขวัต
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายนคเรศ ศรีเสวตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายสมชาย ดิเลด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายอรรถพร นาดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงโสภา ดิเลด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายกิตติธร ขวัญเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงนลิสรา กิงทอง

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงอลิสา สุระมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงอาทิตติยา จินดารัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงกฤตาภรณ์ ไชยชนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สอนสงคราม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายกานต์กมล รัตนวิจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงชญาภา วงษ์ธัญญะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สอนสงคราม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนะภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วัชรินทรสาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายดนุพล แก้วชูกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายธนพัฒน์ นะทับทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ สินสุภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงธัญชนก อ้นทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงพรนิภา รัตนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญเหลือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายสิทธิพร ทองมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงสุชญา แสงสุริย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงสุดใจ คงวิสัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายสุธีรพงศ์ หนูภักดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงสุภาพร เกตพิบาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงสุลลิตา เรืองจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายไกรวิทย์ สินวิสัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายชยนันท์ ปานสกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คงมุสิก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายณัฐพล จุ้ยละอุ่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงนภาวรรณ คงวิสัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายปรัญชัยฐ คงทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายพรชัย องอาจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายพรพรหม คำผัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงขวัญชนก สุขกิตติโย
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เกิดเขาทะลุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายณัฏฐภัทร เพ็ชรจร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงปรียานุช สวัสดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

อิฐก่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงสรยา มังประเสริฐ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสวรส มังประเสริฐ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงนิธิวดี ช่วยสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงพรทิพา อาชาราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงอัยยดา แสงขาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ นามกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงวรรณฤดี นามกร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายสมพงษ์ พลสงคราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงสุรีย์พร มากสวี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายเอกราช แสงสุริย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงศิริสุข สุขยิรัญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสุกานดา โชติสุวรรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายสุรพงษ์ นามกร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงอลิสา คงมัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ขวัญพะงุ้น
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงชาลิสา คงมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายปริญสิริ สุดสวาสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๑
เด็กหญิงพลอยภัสสร เต็มแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงวริศศา ฆารวาวแวว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บำเพิงพล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงสิรินภา นะราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เมืองแดง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงขวัญนภา ทินแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงจิตตราพา ศรีสุวรรณ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ นราอาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายฐิตินันท์ นิยะกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงตุลยดา มีเมตตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายทักษิณ เกิดทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายปรีชานันต์ ชาญวารินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงปลายฟา สอนวิสัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงปยะธิดา วงศ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงปยานุช ขุนภักดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายพัชรพล แทนกุดเรือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงพัณณิตา นุ้ยกำพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงพีรยา น้อยประเทศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยุ่ยฉิม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายวิทวัส เหลือน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายอิทธิพล สะดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงพรชิตา เหง้าละคร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงพรทิพา ซัวเซ่งอี

่ ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายพีรวิชญ์ มณีรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายภคพงษ์ ฤกษ์สมุทร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายวสิษฐ์พล บุตรเริม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี นราอาจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงพรนภา เกตุแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงอังศุมาลี ทองเขาล้าน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงกนกพร พรหมนิม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควน วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงสุภาพร แตงอุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควน วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายคงกระพันธ์ โกสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงปยะนุช เชือมอญ

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายศรายุทธ์ สระทองดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงศศิรัตน์ สมศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่เขา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงสรวงสุดา ไชยปนยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายอติเทพ สมหวัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงเกศสุดา ราชอุบล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายแสงเพชร พิกุลเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงจันทร์ธิดา วารินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงนภัสสร บุญนิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงนุชจรินทร์ วิวัตรชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงพลอยชมพู รัตนะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ถินเขาน้อย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงโยธิการ์ ใจอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายวราวุธ เพชรมุณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายวัชรพล กาฬเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๘๙

นางสาวชยุดา ศรีคีรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๐

นางสาวอัศญาภร คุ้มเกิด
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๑

นางสาวจุฑามาศ ศรีแก้วรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๒

นายอภิสิทธิ

์

คณะครุฑ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายธีรภัทร ชูละเอียด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงนภสร ช่วงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายศรณ์ สวยสอาด
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายภัทรชนน นุ้ยสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงศิริญา เชาวชัด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายสราวุธ แก้วนาบอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายสันติสุข สุริยมาตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงสิริกร เชือมอญ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงอริศรา เพชรศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงกนิษฐา เรืองปาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายคมชาญ ประพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ รัตนไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา วงษ์ราช
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงประภาพร เมืองอุดม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงปาณิศา สวยสอาด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงพรนภา ขำจิตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงพิยดา เชือสุวรรณ์

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงมัณฑนา จินโนภาส
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองภูเบศร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ ไกรวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ฉิมสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงนันทพร แสงสุวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหรียง

่

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุทธิดา กลำพัก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหรียง

่

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงสุมาลี เข็มเพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหรียง

่

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทองช่างเหล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายณัฐกฤต แซ่โค้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายพีรธัช ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายฤทธิพงศ์

์

ตระหง่าน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายสมเกียรติ เกตุสถิตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงสวิชญา นาคสิงห์คราญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา คงสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายนฤมิต พันธ์สว่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายปติพงษ์ มุสาโรนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เดชผิว
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงจันทิรา คุ้มรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงจีระนันท์ พยุหกฤษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงยศวดี เชาว์ชัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๔ / ๑๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงสุนิษา สีสงคราม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ สิมมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงกุลณัฐ เพชรยังพูล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หมุดเหล็บ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงชุติมา เพ็ญสมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงฐิติมา ยาสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายณภัส อ้นกรูด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงณิชากานต์ รอดคำทุย
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายธนกฤต ฤทธิธาร

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สุพรรณดิษฐ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงพิมพ์พิมล เพ็ญสมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ปุญจุบัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายภานุพัฒน์ สมพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายภูวดล เปยมปาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายวรินทร โคตวงศ์สาลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สายสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงอรจิรา พัฒชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายธนกร ลันออ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงจีรนันท์ พวงจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงรจนา ดีเลิศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายวุฒิชัย รักสนิท
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงสุกัลยา ขุนหวาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงศศิธร เพชรกระจาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ ถึงเสียบญวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายวิทยา ใหมเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายกองทุน เนตรมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงนิษฐกานต์ คงศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงฐานิสา เพชรสอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายวุฒิชัย สถาพรนุวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ โม้สา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงศศิธร ชูดารา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายชัชนันท์ อุทรักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา จินาหุน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุขเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายณัฐพงค์ รัตนศิลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญเทศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงนวพร หอมรืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายอภิเดช สุขแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ พรมมาตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายเฉลิมชัย แท่นแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลา วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายกฤษฎา ยังรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายกฤษดา กาจิริต
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายติวานนท์ จันทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายนวพล มีสติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายผดุงพงษ์ มีสติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ คงคาสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายวงศธร พัฒนธานี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์เพ็งเพ็ญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงจีเพชร

้

ข้อติโก้
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงพราวพร แดงแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายศิริมงคล มีคลองแบ่ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรหมจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงธนพร ภู่ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปนทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงสุธาวดี สมเขาล้าน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงจิราพร โฉมทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงชัญญานุช บ่อคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา คงทองมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายธีระพล คงเพ็ชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงบุษยมาศ สิงนะสาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงปนิตา วิมลศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายพีรพัทธ พยับแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายมรกต อรัญตุก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงยุวนา พลศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงรพีพรรณ คลีแก้ว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เหมทานนท์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายวรัญญา ทองคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงวัลลภา จันเพชร

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงศิรินภา เพชรประพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายสุกัน พลนภา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์สม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิลปศร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงนภาลัย ศรีขว่าง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงนันทินี สงชิต

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงบุณยานุช ภู่ระย้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงปานขวัญ ปานทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงพันธิภา เพชรเนียน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงภครพร เทศรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงวรรณพร เหมทานนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายสิทธิชัย ฤทธิจำนงค์

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายสิทธิโชค คล้ายแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา สุกรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงสุนันทา ชืนแดง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงอังคณา สงชิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปจฉิมมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ผุดโรย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายกฤษฎา จามจุรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

สุขบางนบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายจิรพันธ์ วงษ์ศรีนาค

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายณัฐวัตร สังข์แดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายธนากร สิงนะสาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายพลลศักดิ

์

ผันผล
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายศิลธนา วงจันทร์แดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายสุริยา เพชรหนัก
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ คำมะลิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายอาณาจักร ศรีศาสนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายก้องเกียรติ สิงนะสาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๒๙

นายกนกพล นุ้ยมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๐
นางสาวกมลชนก สำมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๑

นายกฤษณพงศ์ สิงโท
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๒

นางสาวกัณฐิกา มุทุกันต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๓

นายกันต์ศักดิ

์

หมันทองหลาง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๔

นางสาวกาญจนา ว่องนิมิต
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๕

นางสาวกาญจนา แพงเพ็ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๖

นางสาวกิริญา พันธุลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๗

นางสาวกุลธิดา รักเพ็ชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๘

นายจรันณ์ ชำนาญการ
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๓๙

นางสาวจันทิดา นวลผล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญระงับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๑

นางสาวจิดาภา พรหมเทพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๒

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๓

นายชัยพงษ์ ชูใจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๔

นางสาวญาณิศา เทียนสันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงณัชยาริณี ภวภูตานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๖

นายณัฏฐกานต์ คำตานิตย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๗

นางสาวณัฐณิชา บุญทวี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๘

นายณัฐนันท์ ชมท่าไม้
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกตุศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๐
นายดำรงค์ศักย์ ช่วยเกิด

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๑

นายทวีภัทร พลสิงห์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๒

นางสาวทัศนีย์ ทิศทา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายทัศน์พล ทิงเทพ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๔

นายธนธร วัฒนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๕

นายธนพงศ์ เต่าทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๖

นายธนพล คล้ายเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๗

นางสาวธนภรณ์ นุ้ยมาก
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๘

นายธนัช อึงสุวรรณ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๕๙

นายธนาวัฒน์ แซ่เฮ่า
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๐
นายธนเดช ปานอุดม

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๑

นางสาวธรณ์ธันย์ ศาสตร์ฎีกา
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขจินดา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๓

นายธีรภัทร มากทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๔

นายธีรศักดิ

์

ไชยศรีรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๕

นางสาวธีราภรณ์ พ่วงจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๖

นางสาวนันทิดา แก้ววารี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๗

นางสาวบุษยมาศ เนตรสุวรรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๘

นายปธานิน เผือกชาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๖๙

นายปรัชญา อินทสังข์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๐
นางสาวปยพร พาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๑

นายปยวัฒน์ กัณหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงปยวรรณ ปลอดปล่อง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายพงศกร เพชรพิรุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๔

นายพงศ์ศธร เจริญสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๕

นางสาวพรชิตา ขาวน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๖

นางสาวพวงเพชร พลศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๗

นางสาวพิรญาณ์ รวยทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๘

นางสาวภมรทอง เวียงอินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๗๙

นายภาณุพงศ์ อินอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๐
นายภานุวัฒน์ เพชรมณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงภาวีวรรณ นุชเนียม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๒

นายภาสกร อรัญตุก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๓

นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายมนตรี คล้ายอักษร
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๕

นางสาวมุทิตา พากเพียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๖

นายยุทธพิชัย แดงสกล
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๗

นางสาวรพีพร คงแท่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๘

นางสาวรัตติญา รักษาผล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๘๙

นางสาววทานิยา บึงไกล
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๐
นางสาววรรณพรรธน์ ผุดโรย

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๑

นางสาววรรณวิสา เสียมศักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงวรวรรณ จอกลอย
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงวรัญญา น้อยนารายณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๔

นางสาววราภรณ์ ชูภิญโญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๕

นางสาววริศรา เลไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๖

นายวอวิวัฐ ประกอบพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๗

นางสาววันเพ็ญ บุญโก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๘

นางสาววิภาวรรณ มาระครอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๐๙๙

นางสาววิลาวัณย์ ปราบพินาศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๐
นายวีรชาติ นิยมรส

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๑

นายวีระชัย จิตรประสงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๒

นายศิวดล น้อยสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๓

นางสาวศิโรรัตน์ พรมทัศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๔

นายศุภชัย สายน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๕

นายสถาพร แก้วจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๖

นางสาวสมิตา นันทกิจโกศล
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงสรัลรัตน์ มิงแก้ว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงสาธวี กายขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๐๙

นางสาวสายชล เทาดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๐

นางสาวสิรีธร เสนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๑

นางสาวสุชานันท์ มนทิพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๒

นางสาวสุณิสา รามคล้าย
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์วิเชียร
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๔

นางสาวสุพรรณี สุนทรหงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๕

นางสาวสุพัตรา ราชคช
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๖

นายสุภกิจ ช่วยดำรงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๗

นางสาวสุภาพรรณ บังจิตร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๘

นางสาวสุภารัตน์ เสนารัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๑๙

นางสาวสุริสา ขาวสุวรรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๐

นางสาวสุวรรณีย์ นิลช่วย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๑

นางสาวอนุศรา พันธุ์ดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๒

นายอภิชาติ ยอดจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๓

นายอภิรักษ์ ตะโจคง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๔

นางสาวอรนุช อินสี
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๕

นางสาวอรวรรณ เสียมศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๖

นายอลงกรณ์ เอียมไกรทอง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๗

นางสาวอัจฉราพร กัปตสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๘

นายอัษฎาวุธ ใจรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๒๙

นายอิทธิกร ฮ่อตัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๐

นางสาวอุไรวรรณ ชังชะนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๑

นางสาวอโนชา บุรานอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๒

นางสาวเบญจวรรณ อุยยาหาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๓

นายเมธา แก้ววารี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๔

นางสาวเมรินทร์ดา
วรานนทร์ไพบูลย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๕

นางสาวเสาวลักษณ์ เหมาะเจาะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๖

นางสาวใบเงิน สมบุญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๗

นางสาวกตัญุตา สำเนียงหวาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๘

นางสาวกนกวรรณ ทองบุญแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๓๙

นางสาวกัลย์สุดา บุญชาลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๐

นางสาวจันทภา บัวดำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๑

นางสาวจีรพร ชัยวิมล
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๒

นายธนวัตน์ ยอดจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๓

นายธนัชพร ธนสมบัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๔

นายธนาวุฒิ สาระเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๕

นางสาวปญญดา สุขจินดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๖

นางสาวปทมาภรณ์ ศุกลสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๗

นายปยะพงษ์ พัฒนสันต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๘

นางสาวพัชรพร ยศภิรมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๔๙

นางสาววราภรณ์ คำพูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๐

นางสาววรินทร สรหงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๑

นางสาววิภาพร แก้วจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๒

นางสาววิภาวี ศรีเตชะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๓

นางสาวศจี คุณัญุตานนท์
๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๔

นางสาวศรัณย์พร จันทรนิภาพงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๕

นางสาวศรัณย์ภัทร จันทรนิภาพงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๖

นางสาวศิรประภา ทองอ่วมใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๗

นางสาวสิริมา ศิริรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๘

นางสาวสุธาวี ปานคดศอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๕๙

นายสุรพงษ์ ด้วงเผือก
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๐

นายสุรพล พรมดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๑

นายสุริยะ แคนชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๒

นายอภิสิทธิ

์

เปยมปุก
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๓

นางสาวอมรรัตน์ คงแท่น
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๔

นางสาวอรอุมา พนาสถิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๕

นายอิทธิกร ศรีบูลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๖

นางสาวอิมภิกา แก้วประสงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๗

นายเนติพงษ์ ชุมผาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๘

นางสาวเบญจวรรณ คำใส
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๖๙

นางสาวเมทินี อยู่เปยม
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๐

นางสาวปยนุช สุวรรณมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๑

นางสาวพิชญา จันทรวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๒

นายไรวินทร์ มุขประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงณัชชา ลือชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงธมลวรรณ มันวินา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๑ / ๑๓๖

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงภัณทิรา บุญมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงวรรณิกา ชิตสะกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงกฤติยา ขอจุลซ้วน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ขุนมาลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๗๙
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

สาธร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงนฤภรณ์ สุดสกล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงนันทนา ดวงจำยาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงบุศยมาศ ปยรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงปรียาพร เผือกเนียร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน พริงเพราะ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายมรุพงศ์ แจกสิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงวัลลภา เขียวมีสี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรหมสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงศศิประภา ปรางน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา น้อยนาเวช
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงสุพัชชา เนียมอุ่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงอรกช อินทร์พาพรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิน้อย

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงณธัญญา พรหมเทพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงณัฐชา ชูกลิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สุนทรโอวาท
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงทิราภรณ์ ยุวาวุฒิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จิตรตรง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงปราจิน สาระมาศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงศิริมา นุ้ยมาก
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงศุจินันท์ ทองดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงอัญชิสา ประสิทธิสัชฌุกร

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงกัญชพร สิงห์มณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงชลธิชา ยังกิว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงญาดา ปญญาดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงญาดา สุวรรณา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงญาโณทัย โกศล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายธนภัทร จุลรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายธราเทพ โปร่งใจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงปยฉัตร มาอยู่ดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงปุณยวีร์ กลอยสวาท
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายพงศกร ยังกิว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน จันทะดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๔
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ฐิตะฐาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงภัครมัย สังข์ปริเมนทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายภูวเดช นาคมณี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงวิภาดา ปนชะนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงวีรภัทรา เทพดนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายศตวรรษ เพชรน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายสหภพ มารจรูญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงสิริมา ศรีราจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงสุรีภรณ์ ปลีโรย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๔

นายรณภัทร ยวงงาม

๒๓/๑๒/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๕

นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี
๒๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูวรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๗
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

ยงสุนิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายฐิติกร ผุดโรย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๒๙
เด็กหญิงนันท์ณภัทร ลาภพันเพ็ชร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงบุศรากร พ้นภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงวรางคณา สันติ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

พลชะนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา แดงสกล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ แสงผ่อง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุวรรณา แก้วเจือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงอรพินท์ สุดสกล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา มากทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคชู
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายกิตติพร ขาวมรดก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายจักรพงศ์ ขาวมรดก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงจิราพัชร อ่างหิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงตรีชฎา โกละกะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๓ / ๑๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายทัตพงศ์ ศรีน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงธนพร เวณุรส
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงนภา แก้วแสงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงนันทพร ทือเกาะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงนำผึง

้

เทียนไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงปยาพัชร มีสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงภาณุมาศ จันทร์แสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงวรัญญา สันติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงศุภธิดา สายอิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา พูลสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงสุธิดา คงสนิท
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงอฑิตยา รักไทย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงอัญชนา อ่อนละมัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา หลักกำจร
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงเยาวภา อุปถัมภ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงไพรรินทร์ เภาทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายขจรยศ นิมน้อย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงจีระนันท์ ผลแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงจีราพร ภักดีโยธา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เต่าทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ อินแปน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายณัฐภัทร บัวครืน

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายธาดา สงวนรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขาวมรดก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายพงษ์นุวัฒน์ ดำหงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายภัทรพล นวลจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงภัทราวดี ปูยัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๒
เด็กหญิงมลทกาญจน์ ทัพใหญ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงยุวรรณดา จันทร์เจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงวรฤทัย ชูบุรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายวัชรพล นำดอกไม้
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงวันดี ดวงใจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปูยัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล เกิดมงคล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงศิริรักษ์ โพธิรัชต์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๔ / ๑๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายสมพงษ์ ฮกทน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงสุนิษา ขาวมรดก
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงสุภมาศ ครุฑยักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายสุริยา เภาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พ้นภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายองอาจ วิเวกวิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงอรทัย ศรีน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายเจนณรงค์ แตงอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๘
เด็กชายเทพประสิทธิ

์

ไชยมงคล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงเเพรพลอย พันธิโพธิทอง

์ ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงนันทนา เล็กวารี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๑

นางสาวปรายดาว นัยเนตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ไผผา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายรณชัย สุขจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายอนิรุทธ นิลศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ น้อยขาว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายกฤษณะ เกตุสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เก็บไว้
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ประจญกาญจน์
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายชัยภัทร เกตุสิงห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงฐิติยาพร พิมท์ดัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายณัฐชานนท์ เฮงจินดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายณัฐพล ใจเด็ด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นพรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชัยวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายพีระพัฒน์ เสาวคนธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายสราวุฒ บุตรดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายสิทธิโชค ศรีสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายสิริชัย นวลสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงสุธารัตน์ เกตุสิงห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา นาแก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายสุริยา มัธยม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ โกนไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายอลงกรณ์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๕ / ๑๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายเจษฏาพร โพธิแก้ว

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายเอกภพ สุขวิลัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายกิตติคุณ แซ่จิว

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงกิติยา บุญจริง
๑๐/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายณัฐวัตร บุญจริง
๐๙/๐๖/๒๕๔๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงณิชกานต์ ปฏิแพทย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายธีรวุฒิ จุลคลำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายนราธร กันหญีต
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงนัดดา หมืนแก้ว

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายมงคล ช่วยชูหนู

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงมินตรา บัวครืน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายศรีวัช บุญจริง
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายสหรัฐ คล้ายอักษร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายสุชาครีย์ แสงสม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงอัญชลี ทองมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงเปรมฤดี สีแดงยิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายณัฎฐากร เข็มไทย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายถวัลย์ รุ่งเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงทองสุข แสงสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมท์ดัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงธารารัตน์ โชคแสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายธีรเดช แซ่ม้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายนวพงษ์ ธานีรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายนิภาภรณ์ สุดแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เจริญวัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายวีรยุทธ คงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุชาดา จินตุลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชืนแดง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีนิลพัฒน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงอาริญา สุพรรณา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีชุมจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายก้องเกียรติ ศรีจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายทินกร โคตรสระ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ อินทรสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงนัทฐิภรณ์ คงผอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงพัชนิกา ผุดศรีทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายวีระชน เกษร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วดวงดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายสราวุฒิ ทองดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายสันติ ประกอบปราณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงสายฝน คูณแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงสุพิศตรา โออิฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงเกศฤดี ทวีชาติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายกรรณชัย ทองภูเบศร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายทิวากร กันมณี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงพัฒนารี นฤสาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายรุ่งอรุณ พูดดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุภัสสร สัจจวิโส
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายต้าเซตุง พม่า
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงปรัสรา ตะเภาน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายเกรดทอง นฤสาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงโสภาวดี ศรประสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงโสภิดา ศรประสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายณภัทร ชาติสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายจรูณศักดิ

์

หนูทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายถิรวัฒน์ จินดารัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงอุมาริน มุติรล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงธันยพร วันสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงธีราพร ทองมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงวริษา เทพทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปานอุดม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ไทยพิทักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงอรณิชา มุติรล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ศักดิปฎิฐา

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงดวงอนงค์ กุรีวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงปุณยาพร โนลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๗ / ๑๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายภูริณัฐ จันทร์แฉล้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายภูวดล พลพุฒ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงลีลาวดี วัดปลัง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ วรพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงกรรวี จักรณรงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๐

นางสาวกัญญาวีร์ เชนนิคุต

๑๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงสมฤดี เกตุเปลียน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงอินทิรา นิลเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงชนิศา ทองอำพล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงญาณิศา พันจีบ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายทยากร นิลศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายโอฆวิทย์ ขาวศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงธนัญญา ศักดิเพชร

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงนภัสสร หุนหวน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงปยวรรณ เนียมสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงพรพิมล ชืนสงวน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงพิชญานันท์ แสงสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายพีรยุทธ นันทโก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงภัทรวดี อุลิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายรพีภัทร มากชุมโค
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายวีรชิต เยาว์ธานี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายศุทธวีร์ ชำนาญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เกือสกุล

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายสุรพล สุนทรพจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายอนุพันธุ์ ชูชีพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายเกียรติยศ จันทร์เพ็ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายเขม ชิณเดช
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายไกรวิชญ์ เกตุทองคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญถึง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายกานต์ณัฐ บุญรักษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทองคละ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เปรมปรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายณัฐพล ทับทิมทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กอศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๘ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายธีระพงค์ คล่องใจชน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงนันท์นภัส คงรักษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงปณิชา ทองภูเบศร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายพีรวิชญ์ เอมกลินบัว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายยศกฤต เฟองฟุง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงรังสิมา หิรันรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หนูแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายวรวุฒิ อัคนีศร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงศิริมล ศิริเมร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทรสุภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงอรวรา ศรีชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงอริสา จันทร์สุริย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงเกษกนก ดวงมลฑา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายกิตติ ทองมนต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงจิรวดี หมืนดวง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุทธิพล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๖ เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์
คงสาลี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับทิมทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รัตนอุบล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงปาริฉัตร รัตนเทพี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายพลกฤษณ์ บุญมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงพลอยมณี ยางสูง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงมลฑิดา ทิพย์ภาที
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายวีระเดช ครองทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ไชยบาล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงศุภิสรา นาควิเชียร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ลัดลอด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา ชุมวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายอัครพนธ์ จันประทักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายเดชณรงค์ เพชรหนัก
๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กชายรัตนธาดา ใจสมุทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงศรัญญา รัตนเทพี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงชิตชนก ศรีวิชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายธีรยุทธ ขวัญทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๔

นายพงศกร จัตตามาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงพรพิมล สงไกรรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ หลีทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงหัทยา ถึงสถิตย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงกมลชนก พัดทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงสุพพัตรา จันทวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปญญา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ผลงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงชืนกมล

่

จันทร์นิตย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อินทรสุภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงโศจิรัตน์ หัสโม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

คงเกษตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายพงศ์พันธุ์ ปอมแดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกบ
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายภาคิน พร้อมจะบก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกบ
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงนรากร ไชยมาศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินกบ
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายศตายุ ใสสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินกบ
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงนพรัตน์ คำกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงณัฐสุดา น้อยกำเนิด
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงชลนิภา แซ่ลิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงวิยะดา อาวาศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงอริสา เรืองธัมรงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายกรีธา กุวัยระคาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พูลผล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเกลียง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงพรนภัส กองทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายมินทดา รุ่งไทย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เมืองสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายกฤษฎี ศรีจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายกลรัตน์ วงค์ภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายกันตพล ศรีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายการันต์ จันทรวิเศษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงขนิษฐา อายุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายจักรพงศ์ อ่อนศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายจิรภัทร สมสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายจิรภาส สมสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายจีรภัทร ทิพย์อักษร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยรบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายชนะชัย จิตรมัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

แก้วเทียมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงชนารัญจ์ บุญมาก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายชาญชัย บุญนำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงชิตชนก เวชสุวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายชินวัตร ชุ่มชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงชุติมา สุทธิประภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงชไมพร ใจเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงฐิตาพร น้อยผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายฐิติวุฒิ นราศร

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงศละคร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ หอมยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ นาคแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายธราดล สำราญอินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายธัชพล บุตรภักดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงธารทิพย์ เลิศลาภานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะเมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงนฤมล แซ่บ้าง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงนลินนิภา ทองชุ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงนิศราภรณ์ โสมจัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงนิษาชล ไพโรจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายบดินทร์เดช สุวรรณเพชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ พินันชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงปรางวิลัย เสนนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายปยะพงศ์ หัสดำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายพลพจน์ แสนอุบล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงพานิดา ดาวประดิษฐ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายพิทวัส คงพูน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงภณิดา อินทรสะโก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายภัทธิพงศ์ ลาโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายภาคภูมิ เพราะเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายภานุเทพ จีนโดน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายภูพิพัฒน์ สวัสดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายรณภณ เขมนาทนนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงรวิภา สีเลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายวัชรินทร์ ประภาหาญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เหลาทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงศิริภรณ์ เย็นสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ คงอยู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายศิวกร ศรีชัยตัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายศิวกร เพ็ชรดำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงศุทธวดี บุญทวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายสรศักดิ

์

กองทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา ปานทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงสุนันทา ชูธวัช
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงสุพิชฌา ภู่แก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงอชิรญา รักษาราษฎร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงอนิสา แก้วไพศาล
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดชาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิพาดพิง

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงอวิกา ปานเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงอารยา เชาวนรังค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายอำนาจ มีศรีสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน เยาว์ยัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงเมธิตา สุวรรณศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายเอกนรินทร์ คำลอย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๐

นางสาวกชกร ระหงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๑

นางสาวกชกร แสงอรุณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๒

นางสาวกรรณิกาณ์ กระสังข์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๓

นายคมกฤษณ์ อักษรเขต
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๔

นายจักรี อยู่ยืน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๕

นางสาวจันทร์จิรา ชุ่มโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๖

นางสาวจิดาภา มาตะยา
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๗

นางสาวจิตรลดา อักษรเขต

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๘

นายจิรสุทธ์ ไกรสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๕๙

นายจิรัฎฐ์ กังแฮ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๒ / ๑๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๐

นางสาวจิราภรณ์ พ่อชาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๑

นายจิรโชติ พะคะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๒

นางสาวจีรวรรณ อรุณพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๓

นายชนะชัย พันธุ์สถิตย์วงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๔

นางสาวชลลดา เซียวตระกูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๕

นายชัยชนะ ไทยขำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๖

นายชัยณรงค์ ปราบนะริน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๗

นางสาวฐิติยา แสงกลับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๘

นางสาว ณ. ชนก รุ่งพนารัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๖๙

นายณฐ์พล จันทร์ปะทิว
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๐

นางสาวณภัทร์ คำผิว
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๑

นางสาวณัฎฐณิชา พรมพงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๒

นายธนชัย จันทร์แจ้ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๓

นางสาวธันย์ชนก ยอดเกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๔

นายธีระวัฒน์ อ้นทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๕

นายนรภัทร โสระเพ็ชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๖

นางสาวนริศรา สว่างอารมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๗

นางสาวนันทินี อิงพลังษีกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๘

นางสาวนิดา น้อยไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๗๙

นางสาวนิศา วัดล้อม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๐

นางสาวบุษราภรณ์ นามวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๑

นางสาวปภัสสร เสาหัด
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๒

นางสาวปานตะวัน ทิพย์อักษร
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๓

นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๔

นายภูวดล แสงทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๕

นางสาวรุ่งรัศมี ประทุมวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๖

นางสาววีนารัตน์ ศักดิปฏิฐา

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๗

นางสาวศศิณา เกษเสมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๘

นางสาวศิโรรัตน์ มีคลองแบ่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๘๙

นางสาวสาลินี ฉิมเงิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๐

นางสาวสุธิดา คำภิเรศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๑

นางสาวสุพรรษา โขมพัตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๒

นางสาวอรวรรณ จะประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๓

นางสาวอารีรัตน์ อยู่ขวัญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๔

นางสาวอินทิรา พิมพ์ทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๕

นางสาวเบญจมาศ พลสิงห์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๖

นางสาวเบญจวรรณ ยิมแย้ม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๗

นางสาวเสาวลักษณ์ สุขวิสูตร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สอนสุทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ทองแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงเหมรัตน์ ศิริรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงกนกอร อุทิศไทย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายคีตกานท์ ขวัญรุย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายจตุพร เสนาบุตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายจักรภัทร บุญแก้วสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ไตรวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายชินภัทร ลันสุวรรณ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงณัฐวรา ศีรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กหญิงณัฐิดา ทองเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงปฐมาวดี เจริญสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายพัชรพงศ์ เสนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงมุฑิตา มุสิกะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายวรงค์กร กะมณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงวรรณฤดี สมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงศิวพัฒณ์ จันทร์ทองขาว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา เอียมโอ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงสุทธิตา เสลาคุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๘
เด็กหญิงเขมลาวัณย์ อินทสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายเสกสรร ชูแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงจรรยา ทองปานดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงนันท์ชนก บัวจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงปรียา ละมุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายภานุเดช เมฆจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สายบัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงบุษกรณ์ ขุนดำ
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๖
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ยุระศรี

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายธนากร ไชยภูมิ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายธนภพ พงค์เตรียง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา การบริบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๔ / ๑๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงจีราพร ซอสูงเนิน
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายกรชวัล พาลีกัน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายพัชรพงค์ ไสวพันธ์
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงกัญชลิกา คำหอม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายจิรพัฒน์ จรเปรียว

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงณัฐมน พิมพา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายวรรธนะ จตุทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงวริศรา กล่อมสถิตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายอดิศร มณีรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายอธิภัทร โรยนรินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิโสม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงกัญชิตา โรยนรินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายกิตตินันท์ บุญชูศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายจักรพงษ์ คำเรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงจันจิรา ธุรีราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายจิตรภัทร พระบาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงจิรัชฌา ชูดำดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายชยณัฐ สุขศรีแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงดวงฤทัย จันทร์ปาละ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายธวัชชัย นวลศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี ขุนดำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา บุญวิชิต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงอภิญญา มณีรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ สุขจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงภุมรินทร์ หมืนหวัด

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงสุปรียา ถึงพร้อม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายสุริยา พงค์เตรียง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๘
เด็กหญิงมณฑนรรญ ซิงดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายเชาวลิต คำแถลง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ชุมละออง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงชาลิสา เกตุหอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงชลิตา กองชาวนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ ใจแจ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายสุภัทร ย้อยพระจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายเก่งชัย นุชธานี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เวชยม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงชัญญานุช คงศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

พรมลักษณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายอิสรพงศ์ หมายเชือกลาง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไทยสุนทร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เพียรจัด
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายจรัสพงศ์ พราหมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายจิรพัฒน์ พราหมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงจีรวรรณ มีเพียร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายฐิตินันท์ ดวงสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร จันทร์ทิพย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เกิดสมจิตต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๘
เด็กหญิงณัฐษนันท์พร

อภิรัตนวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงณิชากร ภู่ประสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายทศพร มาพะเนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายธราธร แก้วกระจ่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงธัญชนก ไตรรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทรศร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายธิติพล สมเขาใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยอดทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายนภสินธุ์ อินทรชิต
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายนฤเบศร์ ทองวิเศษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงนิธิพร ปานโบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายบดินทร์ แซ่เดียว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงปรารถนา กระมุท
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงปยะนุช ประยูเด็น
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ ฆังคะมะโน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงพรพิมล ชัยเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายพีระพัฒน์ พุ่มทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงภัสราวดี พรหมขวัญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายภูมินันท์ สมเก่า
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายภูริทัต ศรีโลพันธุ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายมนตรี พรหมจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงมัสทลิกา เดชคงแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ หนูนวล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ นวลไทย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ทวีชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงวรัญญา พูลทะวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายศิริธวัช ศรียุภักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วกระจ่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กชายสิริพงษ์ สุขสกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงสิริวรรณ นิลเวช
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายสุทัศน์ ชูนาค
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายสุวิชา แพะทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายอรรถพล ทองหยอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงอริสา มีเพียร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายอัษฎาวุธ เดชยางกูร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงอารดา คงเล็ก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี เกลียงแก้ว

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงโชติกา วิชัยกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงกนกกร ประยูเด็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงกนกพร ใสสอาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ หอมจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ แถมแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงกัญทิมา สมสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายจิราณุวัฒน์ จันทรศร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงจีระนันท์ ยอดหนู
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงจีราพร สัมพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายชนพัฒน์ พรหมเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ขุนไหม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา หวังแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ชนาพงษ์จารุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงณันธิญา ทองหยอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงณิชภัทร ขวัญทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่ฮ่าน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

พลคำแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายธนชาต แก้วประสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายธนภัทร สอนแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงธัญสุดา สมศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายธีรนันท์ ศักรางกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายนพกร บัวทองคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงนริญญา จิตรแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงนฤพร หมืนศรี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงนฤมล ช่วยส่ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงนินนาท ปล้องคง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา งามดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ เขียวเข็ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปกการะนัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงพรนภัส เผือกหลวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มากแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายภูริทัตต์ จันทร์สังข์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงวนิดา ยิมอนันต์

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายวัชรนันท์ กรดสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายวุฒทิชัย ทองวิเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงศิริกัญญา สิงห์ลอ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายสรวิศ บัวทองคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงสรัลชนา ทองคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ สามงามทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงอภิญญา ลอยลม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ ดำปาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงเมธินี จุลเกลียง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายเอกอาชา ทองยอดแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงโชติมณี ลิมสุวรรณ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงกนกกร บัวทองคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงกุสุมา รักแตง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เต็งทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงดารินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงดาวเรือง โพธิสาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายธีรุตม์ นากขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายอติชาติ สุขเสริม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงอริสา หอมสินธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงแพรวา รามแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายจิรเมธ เพชรแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายธรรมพล ไพรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายประกาศิต ยอดหนู
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี พุ่มเสนาะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วมหิงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์สุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายเจษตุพล พินทับ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๖
เด็กหญิงจันทร์ธิมาศ ปเลียน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สระแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงดุสิตาวดี พันธุ์ไพโรจน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงธันย์ชนก วิชิต
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายนฤชัย มากท่าแซะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงปฐมาวดี อรุณเมธี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ สีวังราช
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ภูกาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงภัศรา จันทร์ส่อง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงภารดี จันทร์ส่อง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ รวดเร็ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงวรรณนิสา เข็มทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายวริศ สารพิษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงวิภาวดี เวียนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงวีนัส ศรีเวียง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายสมศักดิ

์

การแสนใจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทิศกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฮวดศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายสหรัฐ พิมเสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายสิทธิโชค เนือแก้ว

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงสุจิตรา ยิมแก้ว

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงสุริวัน ไตรยะวิภาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายอธิสันต์ บัวแย้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ นุ้ยบ้านด่าน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ พวงบุปผา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงอัฐกานต์ อำพะวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ หงษ์ทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงอิสรา เกิดแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายอุดมศักดิ

์

คงมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงแพรวณภา ศรีใส
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงอัญชลี แดงโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงนฤมล มากภิรมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงพัชญาภรณ์ เสนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงสกาวรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงอันดามัน ศักดิแสง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายเปา ส้มแปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายกันยวิทย์ พัฒนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายปรินทร ศรีชะเอม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ การบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงพิริสา สินสัจธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงภัสภรณ์ เพ็ญสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิรุณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงสโรชา ขำนวล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงกมลชนก ดำยาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงจันทิมา สัญู
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ชอบทำกิจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายณัฐดนัย ทองหลังสวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายธนาวัฒน์ โปนะทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายธีรพล ไชยศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงบุษยมาส ทิพย์คำมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงพัชชา มากภิรมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายรพีวิชญ์ นิมอนงค์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงรัตนาวลี อุทุมรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงวรรณพร ทองยัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายวายุ จันทร์ทนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล ปรึกษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายสุทธิภัทร พวงสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงอรพรรณ ยังสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายไตรภพ สัญู
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดวงสมุทร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายกิติพงศ์ ชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายธนายุทธ ไทยแย้ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงบัณฑิตา มากภิรมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงวิภาดา แจ่มใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์รจนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงธนวรรณ ฤทธิรุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายนัฐพล ทองสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงพัชรี เซ่งบุญตัน

๋

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงวรวรรณ สุวรรณแย้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายวีรภัทร กองยอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายสิทธิชัย ศรีชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายสิริชัย เปดสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงสุธิดา โคตรภูเขียว
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงอารีย์ กางกอน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงเจนจิรา กัลญาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงจิดาภา ประธาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงถาวรีย์ พรหมมัญ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายธีรชัย องอาจ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายปญจพล แคสันเทียะ

๊

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ยุติมิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฉิมวารี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงญาณิศา แก้วนาขา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายธีรวัฒน์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายณรงค์ชัย บุญกาญจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ พูลแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ พรหมขุนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายนนทนันท์ สุปะโค
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สุปะโค
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายปราโมทย์ ปานสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายมงคลวุฒิ ธนะชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายศิริโชค ขันตี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายจุลจักรพงศ์ อินมูลเทียน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กหญิงชนธิดา สุมานิช
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงณัฐนรี นิสสัยซือ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์โสภา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงพชรพร สมภู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษาภิลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๑ / ๑๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ปญจะการ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายอดิศร ฉิมจารย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลา วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงนภาพัฒน์ จันทร์แก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงพิชญาภา ทองมนต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน สุวรรณภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงทิฆัมพร ทองปาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงธัญญารักษ์ โกสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงเนตรนภา พิมเสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายใจเพชร ด้วงโยธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายธนพล เพชรมีศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ ลิมศิลา

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายศรันย์ สันทัดการ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงศิวาพร บุญซ้วน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายภูวนาถ มุกน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงอรปรียา สถิตย์ละมุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายยงยุทธ จันทรศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี อภิรักษ์เล้าสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เพชรรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร เพชรรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงจุฬามณี มุกข์น้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงโลมา แก้วมงคล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปราชญ์นคร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายธวัชชัย หวงจริง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ฤคดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงกชกร อินทะนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทยง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สืบเพ็ชร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงชนิตา เอียวถึง

้ ้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เจ้งวัฒนพงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงณิชนันท์ คงมีสุข
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายธนพนธ์ ทองภูเบศร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายนน ทิมมะสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงนภสร สมเพท
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงนภสร เคียงวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงนวิยา สมสัก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๒ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงประภาศิริ พลดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงภรรยา แดงนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายภาสกร เนียมอุ่น
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีชุมจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงวศินี สุขสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายวิภู บัวผัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงวิรัญชนา ทองหญีต
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายสรายุทธ มากประดิษฐ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายสิทธิโชค เขียวทับ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ฤทธิจำนงค์

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายไชยพัฒน์ ขาวศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงกนกพร ปานนก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายกฤตยชญ์ รอดภัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงจันทร์ธิดา นุ่มลืมคิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายชัชพงศ์ ทองจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายณัชพล สังข์บางงา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คงนวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนบัตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มหาพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูเทศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ กลอยสวาท
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงนาเดีย บาสอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี กิจปกรณ์สันติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ยกเย็นใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงวรรณิษา พรมจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายวีรภัทร์ อินทร์เอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงศศิธร สังสอน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายศศิวงศ์ วิทยาลัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่เจีย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายสิทธิชัย ธนบัตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กชายสิทธินนท์ ทองกร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายสิทธิพร ไทยถาวร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงสุพัตตรา ภูลายศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายอดิเทพ จินดาศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ บุรีแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๓ / ๑๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายณัฐวุติ ภาสกล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายพุ วงศ์พาบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายภควา จิตตรานนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายยศพล บุญลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ จำปาแดง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายสราวุฒิ ท้วมผึง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายสหสิน อุ่นจิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายสิทธิพล ศรีรืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายสุทธิพร พงศ์สุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายนิติธร หนองทราย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ มีสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายจิณณวัตร บุรีแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อินทร์เอียม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ คำขวัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงพรนภา เติมขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายวัชรพงษ์ สุโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายศุภเสกข์ วงค์ดำเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงอภิญญา นิลช่วย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พลดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๔

นางสาวชนากานต์ สมเกาะอม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๕

นางสาวฐิติมา เพชรหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชิตอักษร
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงวิลาสินี ทองหญีต
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงศศินัดดา อาจจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๖๙

นางสาวสุธิดา พิมพ์จันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงอรษา พิมพ์จันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายกรีฑา ธนสาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายกิตตินันท์ ฤคดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงจรัญยา ทรัพย์สุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายจิรพัฒน์ คชรินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายชนาธิป ทอดแสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงณชญาดา แย้มรส
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงประจำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงธัญชนก พิมรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงนางน้อย วันนะแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงปยณัฐท์ แสงศิลป
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายพงศกร แจะซ้าย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายพรมงคล เชาว์นรังค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ประจิกกิต

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินชูรันต์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เสียมศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายฤทธิเดช เชาวนรัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ อินทร์ช่วย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูอินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รักชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงสิริยากร ชัยวิมล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงอนุธิดา ดีแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ดาบกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงนภัสภรณ์ เพชรทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงอจิรวดี มงคล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายกันต์ธีภพ แท่นอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา ดำคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายซอมล ดินทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายญาณกวี เล็กประทุม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายธีรภาพ นิลช่วย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายสมพร บุญสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายสมเกียรติ บุญสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายจตุรนต์ สุชีพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายมนัส โคนาหาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายอนุชา กาลพัฒน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ประทับกอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงณิชาพร รักษาภูมิ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายนฤพจน์ พลพุธ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายรพีพันธุ์ จันทร์ศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายสุขสันต์ สันทัดการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงสุปรียา ปญจเสวี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา แช่มมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช นิลช่วย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงวราพร รสมิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายสิทธิโชค สุทธิกรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงอภิษฎา คงอยู่
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงอริสา ฮวดขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงกันนิกา จันทยงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงณัฐธิตา ทิพย์มงคล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ อักษรเขตต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงณิชารีย์ พวงอินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงปยะธิดา คล้ายรุ่ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงสุชานันท์ สินเล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงกชพร สุขศรีแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงกณิชสุมน พรหมศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพชรใหม่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงกนกพร นาคเพ่งพิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สงประหยัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกรวีร์ พิมพสุต

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายกฤตพณ เชาวนะสินธุ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กชายกฤตภาส เพ่งผุดผ่อง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายกฤติน ไทยนุกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายกฤษฎา คงจร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายกฤษณะพล คงกิจธารา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายกันตภูมิ เพชรศรีจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายกันตินันท์ เพชรพิรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายกันต์กวี เนตรใจบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภักดีโทรกิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงกานตรัตน์ ฤทธิเกษร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา เพ็ชร์สงฆ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงกุลจิรา เตชะกัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงขนบพร ทองคำชุม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กชายขวัญแก้ว แดงนวล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กชายคุณาธิป หมุนสนิท
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายจักรพงค์ เพชรจำรัส
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายจักรพงษ์ นุชนงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายจักรพัฒน์ เผ่าพะโต๊ะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๔๙ เด็กหญิงจาริญญาภรณ์
บุญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๖ / ๑๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายจิณณพัต ศิริกิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงจิณัฐตา พลรักษ์เขตต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงจิดาภา สิงห์สุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายจิตรภณ เทียบศรไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงจินดาหรา กาทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงจินต์ศุจี จารีมุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กชายจิรภาส ปราบมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธรรมาภิรมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงจุลทิพย์ ศรีช่วง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงชญานิศ ลิม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงชญานิศ เล่นทัศน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ภู่ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ เนมขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงชนมน สาสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงชนมล สุนสารพัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กชายชนาธิป ชัยชนะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงชนาภัทร ดำทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงชนิถดา ชิตร์ตถา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงชลันธร โพธิประสาท
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายชวภณ มณีรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายชวิน คุโรปกรณ์พงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงชาลิสา เชือสุวรรณ์

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายชุติพนธ์ เพ็ญศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงชุติภา ช่วยพินิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายชุติภูมิ ยังมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงญาญ่า ศิลปเสวต
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงญาณิสา อภิสนทสมบัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงญาดา พึงพล

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กหญิงฐานิกา สุนทรหงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงฐิติกา ธัญญาภิรัต
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงณชพร เกตุจรรยากุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายณนรินทร์ ณ อาภรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายณภัทร ณ รังษี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายณภัทร ทรายแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กชายณภัทร ทองจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กชายณภัทร นิรมิตศรีชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายณภัทร ปานเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กชายณภัทร สดากร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายณัชดนัย เตชะสิทธินนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงณัฐชยา เทพมณฑา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองหิรัญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงณัฐพร หญีตน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายณัฐภัทร เชือลาว

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงณัฐภัสสร สังวรกาญจน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์นิตย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูเยาว์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายณัฐสิษฐ์ คูประดิษฐานนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงณิชาภัทร พ่วงรอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงถวัลยา ปลพัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงทักษวดี ก่อกิจเถกิงกูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงทักษวดี พันธคาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ต้นเนียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายธนกร เปลียวสงัด

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายธนกฤต จรรยารัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายธนดล นันทจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายธนดล บุศราทิจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงธนพร ซือสัตย์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายธนวัตร ชิตรัตถา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีทับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงธนศร แสงสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงธนัชพร เพชรแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงธนัญชนก อเนกศุภพล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายธนากร แสนจำสาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ แหลมเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงธัญพร ชุมเกษียร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงธัญริชา ลือชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ระลึกเย็น
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงธัญวีร์ ลือชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายธีรภัทร หัสไทรทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วบำรุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ง่วนชู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงธีริศรา กุนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงธีริศรา ดำคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายธีรเดช ยงกำลัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายธเนศ ตะเภาน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงนนทพร คชหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายนนทภัท วงศ์สัมฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายนนท์ปวิช ัวงขาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายนพรัตน์ โหวบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายนภพล นาคสิงคราญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงนภสร พินิจกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ผลคิด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายนรพนธ์ หวังขาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายนรวัฒน์ ขันทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายนรวิชญ์ อุ๋ยประสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายนราวุฒิ แตงทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงนริศรา เพชรสังกฤษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายนฤนาท กาลพิรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงนลินี สุบงกฎ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายนวพล สนานพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายนันทพงศ์ จันทระ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายนันทภพ จินาอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายนันทภพ ดำคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงนัยน์ปพร สุทธิศักดิภักดี

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สิงห์สุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายนิธิพงษ์ ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายนิธิพักตร์ สุจริต
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กชายนิธิภัทร สุจริต
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายนิธิศ โถแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงนุชนารถ สังข์สุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงบุญญาพร ไชยมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายปฏิพล ทองนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ หมันมานะ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงปฐมาวดี บุญลำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงปทิตตา ทองเขียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงปทิตตา ไชยณรา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงปภาพินท์ เพชรไฝ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายปภาวิน สังข์สิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายปรวัฒน์ รักแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายปริญญา กนกวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงปริยากร ทองกำเหนิด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ทองรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายปวริศ ธนสมบัติวรศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงปณฑนิษฐ์ บุญญอารักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงปณฑิตา ตรีทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงปณณพร สินประจักษ์ผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงปทมพร ครรชิตวิทูร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงปนนวรรต แขนรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงปาลิตา ทองไตรภพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงปยฉัตร รักทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายปยภัสร์ อัจฉราทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงปยมน เสรีกำธร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงปุญญิศา สังข์กลำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงฝนทิพย์ วิประจง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายพงศกร ยังศรีนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายพงศกร เถาเล็ก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายพงศกร แก้วใจดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กชายพงศธร ชุ่มชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายพงศภัค จันทร์เพ็ญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายพงศ์ภัค สงประภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงพรนภัส คุ้มรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงพรนิตา เพ็ชรขำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงพรปยะ คุณพิสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายพรปยะ ศรีแสงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงพรพิมล นิลสังข์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงพรรณิภา พงศาวดาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงพรรษพร บุญธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงพรลภัส สุขประวิทย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายพลาพล พลพุทธ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายพสธร มนต์นิมิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประเสริฐสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายพัทธนันท์ ุทันธีธนันท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายพัทธนันท์ ผุสดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายพัสกร สมยะภัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงพัสวี เลือนฉวี

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงพาทินธิดา เรนชนะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงพิจาริณี มันเตีย

่ ้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงพิชญากร เกตุนุ้ย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงพิญดา เพ็ชรอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายพิพัฒน์ เพชรวงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายพีรดนย์ เสงียมวรกุล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ลำเมธี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สมพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ใกล้ชิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงภัคชญดา ปนศีล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงภัทราวดี แก้ววิจิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายภากร นพชำนาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายภาณุมาศ อุดมศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงภิสชา นักดนตรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงภีชญา ชูธิบัติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายภูมิภัทร พิบูลลาภย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายภูมิฤทธิ

์

สร้อยสลับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายภูริณัฎฐ์ วัฒนกิตติยากร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงภูริดา บุญประสงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายภูริภัทร อุชุภาพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายภูริภัทร เดชทุ่งคา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กชายภูวิศ ศิริพงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายมนภัทร ศุกลสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงมิญชญา แก้วกอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงมิรันตี เอียมปรีดี

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงยศสินี รอดทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงรวิสรา บรรจงเชียวชาญ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ ปานแปน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงรัตติกาล ลาภผล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงรัตนาพร จินดาชืน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๒๙
เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์

สุขพาสน์เจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กชายรุ่งรดิศ นิมนวล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายวชิรศักดิ

์

ผิวนิวัฒน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงวรัญญา หัตถชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงวรัทยา เพชรรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงวราพร ลิมประเสริฐ

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงวราลี มัชฌิมสถิตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายวศิน แก้วใจดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายวัชรากร กายสะอาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายวันธนชัย เรืองจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงวันวิสา ชุมพินิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงวันวิสา แสนนวล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายวัศพล ภู่พยัคฆ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงวาโย ทัพพุน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายวิทวัส เธียรสรรชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงวิลัตติกา จุลบุษย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงวิลาสินี ลิมประเสริฐ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายวิศรุต พิบูลพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงวิศรุตา ดวงมรกต
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงวีรยา พรหมยก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายวีระชัย ภู่พายัพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงศศิธร อัครมโนไพศาล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงศศิธร เนตรประไพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงศศิวิสาข์ สุขเกิด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๓ เด็กชายศักดิอนุวรรณร์

์

สุนทรโอวาท
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายศักดิอรัญ

์

จิตอัมพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงศิรภัสสร โลกมิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายศิรวิชญ์ ดวงสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงศิริมา อาสน์ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงศิลปสุภา พรพิบูลย์ยศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงศุกลภัทร รุกเขตต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงศุภนุช แซ่เอ็ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายศุภากรณ์ ทับเนียม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายสรวิศ ศุกยะเลิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายสิงหร พินคง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายสิทธิกานต์ หลวงนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายสิทธิพร ปนอมร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ภมรนาค
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายสิทธิโชค โชติกรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายสินทรัพย์ อินทรโยธา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายสิรภพ จองจรรยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงสิรินดา ชังอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงสิริพัชร ทรัพย์มีสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงสิริมา ขำคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ พรหมฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จันทร์ทัพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายสุขวิทย์ ตรีทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายสุทธิชัย ไกรลาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายสุทธิโชติ ม่านทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงสุธิดา สมมัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายสุประดิษฐ์ มิกขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงสุพาพร พลพยุห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงสุริชาดา กายไข่สร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงสุวพัชร ศิลาทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงอธิชา ดีสมุทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงอนุธิดา สุปญญา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงอภัณตรี สุขวิสุทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงอภิชญา สายพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายอภิชาติ สิทธิภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ปราณจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงอภิสรา หลังมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สนันแสง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงอรนันท์ เรืองประสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ หุนตระณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงอริญญา สินประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงอรไพลิน สิทธิฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงอัญชนก พุ่มสุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายอาณัติ มเหศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายอานนท์ จิตรหาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงอารยา เชิดชู
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงอารียา ศรีวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงเขมินทรา กุมารสินธุ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กชายเจษฎา ลิมคำ

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงเนตรอินทรี ทรัพย์สมบูรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงเปมิกา เพชรวารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงเพราพิลาส เกตุสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาญจนศิริพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศิลาอ่อน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายเริงชัย รัชวการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กชายแดนไทย รักเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กหญิงโชตินภา รัตนพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายโชติภัทธ์ พรหมอุบล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงโยษิตา เต่าทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงโสภิดา ชูแสงศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายไตรเทพ อุทุมรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงไปรยา นุชรังค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๖

นายศรายุทธ อัจกลับ
๑๓/๓/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายญาณภัทร พันธ์กุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงกมลฉัตร ไกรวิลาศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายกอบกฤช เรืองสุริยกิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา ดำวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงกิงชนก

่

ทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงคณิษา ชุมวรฐายี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรวิศัลย์กุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงชลธิชา รอดมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงชลิษา เพชรพิทักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงชุติมา เพชรสวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงณภัสรีย์ ทองคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายณรงค์เดช ภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๔ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงณัฏฐิกา ผลพฤกษา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา ประเสริฐวิทย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉิมสอาด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มกะเนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงณัฐพร พรหมอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทิพย์มณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายธนภัทร บุญนาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขปน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงธัญรดา อารีราษฎร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงธารารัตน์ มิงโมฬ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กชายนรงฤทธิ

์

ชนะรัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายนรุตมา วันหะมัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงนฤมล อุทยางกูร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงนัฏยา ชุมพูนุช
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงนันณภัส เพ็ชรรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงนาถนภัส ตันตี

้ ๋

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายนิปุณ
แดงคล้ายกาญจน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายปกปอง พรหมพิมาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายพงศกร สืบสาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงพรชิตา น้อยประเทศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กหญิงพิยดา สุริโยภาส
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสันต์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายพีรศิลป ยิมศรี

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงภัททิยา จันทร์แจ้ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงภัทรวดี หัสดินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายภูมพลัง บำรุงสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงมณฑิรา ผาใต้
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงมณิสรา ทองมูล
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงรชติพร ร้อยดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ ใจตรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กชายวงศ์วุฒิ จำชู
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายวทัญู โสมสุพรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เอียมสว่าง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายวัชรพล สีคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงวิภรัตน์ ยังสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายศรัณยพงษ์ ศรีสุวรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงศราวดี เดชน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายสกลการณ์ รัตนไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายสราวุฒิ หนูขวัญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายสราวุฒิ ใจทัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงสิริมา อินทะโก
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงสิริมา เอียมมี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชนก
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายสุทธิภัทร์ ภูคะโร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา วรรณโสภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มาตรวิจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายสุเรียนัท ญายสวาล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายอชิตะ เจียรนัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงอณิศรา โสกประเทศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายอภิวิชญ์ สุภาคม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กหญิงอภิสมัย หวังทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงอรกานต์ กังสกุล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงอริสรา ช่วยชูหนู
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายอัครวินทร์ ทองภูเบศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงอัญชิสา ริวงาม

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงอัญมณี เกิดรอด
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงอารยา บำรุงสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๗

นายอารีรัตน์ เจริญวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายอุกฤษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเกษร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงเบญจพร สิริวาริน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายเสชสิชฐ์ ประสิทธิวัธนะ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายเอกมงคล จันทะดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงโซเฟย ยุมาดีน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายโรนัน ชุมบ้านยาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๖
เด็กชายไมเคิล เคเลม

้

แดงขวัญทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีคำภา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ วัฒนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองคง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๖ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ เมฆจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย เปไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายฉัตรมงคล บ่อไทย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายชยุตพงศ์ จิตรธรรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงณัฐวรา ตองอบ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงดาราวดี ทานคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กหญิงธนพร พนัสนอก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงธนัญญา การดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงปริฉัตร คงพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กชายพงพันธุ์ สีถัวนอก

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ภูบังแสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงพิจิตรา บุญหนัก
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ภาษี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายภัคพล ศรีสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายภูริภัทร อุตะมะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งรัตนา ปญญาปูน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงลักษิกา ใจกว้าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงศรุตา มณีรมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงศลุตา อ้นโชค
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงศิริกาญฐ์ วิลาศลัด
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงศิริวรรณ์ บัวมาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายศุภภัทธิ

์

รัตนโสภา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดสมุทร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายสุวัฒ วัฒนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชิตภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ เพชรแบน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายเจษฎา มิงขวัญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายเดชฤทธ์ ชาติไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ธรรมเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงเมธินี เมืองสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พยัคฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงกัญธิกา จุติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายกิตติธัช เพชรรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โซซอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงขนิฐา ปะนุรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๗ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงจริยา โยธิกา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายจักรรินทร์ วงเวียน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ ครุฑหมวก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หลักพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิภักดี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายชญานนท์ มีสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายชนาธิป พริกนุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงชลธิชา คำมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงญาดา โฮมจัตุรัส
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ เรืองเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สวัสดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงณัฐนิชา เลินไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายณัฐพล น้อยฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายณัฐภูมิ จำเนียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายทองคูณ ชำนาญกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กหญิงทิพวัล บุตรนันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงทิวารัตน์ ทานคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ ตะนะโส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายธนพัฒน์ ยอดรัก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงธัญชนก ภูมิค้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายธันวา ชนะชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ ทองช่วย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายธีระเจต สมปาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงนราธิป จันทร์ราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงนิตยา ชาวศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายนิติกรณ์ สุวพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงนุชนาฎ บุตรให้
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงปณิตา คงทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายปรัชญา ศรีขวัญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงปลินดา นนทะศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงปองรัก นิมนวล

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงปาธิตตา ทองแก้วกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายพรทักษิณ อินทริง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงพรรณทิพย์ นามอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงพรรณวดี ภูมิเรศสุนทร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๘ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงพัชราภา เหมาะจูม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายพันธ์ธวัช วงเวียน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายพิชัย ประโลมรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายพิชิตชัย ชาติสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายภัทราวุธ แสงสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายภาณุวัตน์ คันธี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายภูธเนศ คงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายมานิต ทองปลัง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายยศพนธ์ เรืองพุฒ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายรพีภัทร ดาศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงวิภาดา จัตุรพรหม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงวิภาวดี มีแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายวิระพล ฮวดศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรหมจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายศิริพงษ์ จาวยนต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายศิลปชัย มหานาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายศุภวัฒน์ สุขอนันต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทิพย์จักษุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายสุธิพงษ์ ประโลมรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงสุนิษา สารจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงสุพัตรา ตาแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญรักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายอธิวัชร์ กล้าถินภู

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายอนุชา ปะทิรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายอนุชิต ปะทิรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงอรทัย กุลชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงอังคณา นุ้ยน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงอาทิมา ละอองศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายอโณทัย ศรีโนนเคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิคำ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บัวแซม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วงเวียน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กชายเอกราช เขียมวัชระ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๔

เด็กชายไชยวุฒิ วิชัยดิษฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๙ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายก้องภพ ยมใหม่
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงขวัญใจ ก้งทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๗

เด็กชายจีระเวท ทองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กหญิงชนากานต์ เจริญสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แจ่มสุริยะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กชายชาญวิทย์ แก้วเกือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายชิติพัทธ์ สีทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายฐิติพันธ์ จันทร์ลำภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายณัฐนัน นามจุมจัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ พันธ์แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายณัฐพล สุทนัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงทัศนวรรณ นิลรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงธนพร ดำพลงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายธนภัทร ทองดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ พรมโคตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงนวพร กินนารี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายบวรศักดิ

์

ชาติสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คล้ายโสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงบุษยมาส แสงสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงปนัดดา เลิศสงคราม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงปานทอง วงค์วรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงปาลิตา เทพโคราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายปองภัย พรหมอินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายพงศพัฒน์ ผ่านสาคร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายพงศภัก อ้นพรหม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงพรพณา บุตรแสนคม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงพิมพิศา เหล่าชรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คมไสย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายภีรภัทร ทองสีนวล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายภูวิศ ปานวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายภูวิศา รัญเวศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานจันดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงมัทณา อินทะแกล้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงมาริสา ดีถนัด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายรพีภัทร มะลิพงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๐ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กชายรามณรงค์ วรรณนิกร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี กองทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงวารินทร์ สระนาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายวิทูร พางาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชำนาญเพ็ชร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายศตวรรต ด้วงโยธา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงศศิธร พุ่มคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงศศิธร ลิมเส้ง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงศศิธร อ่อนละมุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายสมหมาย ก้งทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๐

เด็กชายสวพล ใจกว้าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงสิริวิมล ประดิษฐมล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายสุวิชา ปนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายอภิวัฒน์ เกิดพรัด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายอัชฌา วิเศษ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงอัญชลี เกตุแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายอัตถชัย ศรไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงเกวลิน สีหะราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงเกษสินี สะอาดลำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายเจษฎา พืนผา

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กชายเจษฎา แสงสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงเอมมิกา บำรุงเขต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แสนโคตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงฐิติมา พริกนุ่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงณัฐกมล จันทร์ภูชงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงนลัทพร พรหมพัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงนิธิวดี จำปหอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงนิศากร คิวสูงเนิน

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายปณวัตร เสาโร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงประภัสสร ศรีพิพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๐

เด็กชายปยวัตร์ แก้วมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงพณิชยา นาคแปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายพรชัย แสนจำปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงพรนภา หุ่นงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายพีรทรรศน์ ปองทัพไทย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๑ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายพีรพล ประกอบแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงมนธิดา ภูทองเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงมีชัย พุทไธสงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงมุฑิตา พนัสนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงรัชดาพร หน่อแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงวริศรา รักสุจริต
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายสมประสงค์ ศรีพิพัฒน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายสรวิชญ์ เพชรทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร ปตรักษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายเอกภพ สังข์ยัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงเอมมิกา จันทิหล้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงแจ่มจรัส เส็งนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายกันตพงศ์ ศิริผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายจิราพัชร ครุฑหมวก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายชนาทรณ์ เพชรชนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงชลธิชา ฉิมจารย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงชุลีพร ศรีย้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายธวัชชัย ตึกกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายธาราพงษ์ หวังผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายธีระพัฒน์ รวบรัด
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงนันท์ธพร ภูมิพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงปยะพร นำตาลพอต
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายพงศกร ชัยเนตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายพงศกร ตาลไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงพิยดา จอมมุงกุฎ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงรัตนาพร สุขเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เพ่งพิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กหญิงวรรัตน์ เรียบร้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กชายศวัสกร ยานิวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๕

เด็กหญิงศสิธร พรหมจรรย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กชายสิทธินนท์ โกคูณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงสุธิดา คงทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา จรรังกา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๐๙

เด็กชายสุรพจน์ ชนวน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๒ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กชายอนุสรณ์ ภูมิพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงอรัญญา บุตรพวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายอัศวิน จรโส
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายอาติยะ วงเวียน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กชายเกรียงไกร แสงแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ รุ่งแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายเอกภักดิ

์

หาคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายเอกลักษณ์ สิงอุดม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายกฤษฎา กิงมาลา

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงกัลยา อาจคงหาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา ยันจัตุรัส
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงจันทิมา พุ่มคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงจามจุรี วงศ์วรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ คำนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์ตะคอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายจารุวิทย์ บุตรให้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีฐาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี อยู่เปนสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายทรงชัย หน่อพุทธวงกูร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กชายทัศนัย หิรัญศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายธนชัย พันธุมาศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายธนากร อ้นพรหม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายธวัชชัย ทองสามัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายธวัชชัย พรมสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายธิติวุฒิ บุญทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงประภัทสร บุตรนันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรืองคง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงพัชรี วรรณนิกร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงพัดสรา นิรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๐

เด็กชายภาสกร เกิดวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายรติพงษ์ นำคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงวรรณนิสา ภูกองชนะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายวิทยา โยธิกา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงศิริรถ จิตผล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๓ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวพัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงสุดาทิพย์ พรรณรงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงหทัยภัทร อันตา
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงอรนุช ภักคุย
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกิดพรัด
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๐

นายชัชวาล ชมภูวิเศษ
๒๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๑

นางวรลักษณ์ สุสิมานนท์
๓๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๒

นายสมศักดิ

์

ไทรทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๓

นางสมศิริ น้อยสน
๐๔/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๔

นางสาวสุรัชนี บุญเหลือ
๒๔/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๕

นายสุลีพร เกษแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๖

นางสาวเยาวภา ขุนทองจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๗

นางสาว่ชุติมา

้

สิงคง

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สกุลแพทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายก้องเกียรติ นาคปราง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กหญิงจีราพร นวลโยม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายธไนศวรรย์ มีเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายศรายุธ แซ่เง่า
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๓
เด็กหญิงอัฐธฎาภรณ์ เพชรคง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายอานนท์ บุญส่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ เฟองฟู
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงเพ็ญภัสสร สุขแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๗

นางนัยน์รัตน์ ลอยชืน

่

๒๙/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๘

นางประภาภรณ์ พรหมมณี ๑/๘/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๖๙

นางประไพพรรณ แปนเพชร
๒๘/๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๐

นางพนารัตน์ ธรรมชาติ ๑/๖/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๑

นายพารุจ เพชรพริม

้

๑๔/๗/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านคลองสง วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวสมใจ จันทรักษ์
๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๓

นายสานนท์ สุดสวาสดิ

์

๑๑/๕/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านคลองสง

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๔

นางสาวสายใจ สิงห์สนิท
๒๙/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๕

นายอมร พรหมมณี
๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองสง วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๖

นางสาวเรวดี ดาวเปยก ๑/๑/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายกมลเทพ อินทรทองคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ใจห้าว
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงฐิติมา เสลาคุณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๔ / ๑๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กชายธนพนธ์ สายทองอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงปยาพัทร พัชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วรู้ดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทักษิณาธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงวริสรา คงสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงวิภาพร สิทธิชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงศิริพร ชูกลิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงสกาวรัตน์ เอียดบัว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา นาคสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายอนุชา ม่านศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๐

เด็กชายอนุรักษ์ ทะเลลึก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายอนุสิกข์ สุขหวาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายอาวีนัส สมหวัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

พุ่มศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายเทวา สวนเย็น
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงฐานิดา แก้วมหิงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงฐานิตา แก้วมหิงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงพรนิภา สวนเย็น
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงพัชราภา เชือเขตกิจ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงรัตติยา ทวีสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กหญิงวิณิชยา เพชรทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา คนาญาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กชายอดิเทพ เพ็ชรรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงเขมิกา เพ็ชรสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กชายกฤษณะ เกลียงสงฆ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๖

เด็กชายกิชรินทร์ เกลียงสงฆ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายชาญวิทย์ ท่านทรัพย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กชายณัฎฐ์
พิทักษ์ปรัชญากุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กชายวีรากร ดีทองแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๑๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ค้าเกลือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายอวิรุทธ์ เกือกูล

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๕ / ๑๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๕๙/๔๗๑๒

นางสุภาพร ทัพสุวรรณ
๑๒/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระศรีปริยัติโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓๖ / ๑๓๖

้
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