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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๖,๗๘๗ คน ขาดสอบ ๑,๔๙๖ คน คงสอบ ๕,๒๙๑ คน สอบได้ ๓,๑๐๖ คน สอบตก ๒,๑๘๕ คน (๕๘.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาวจุตติมา นนทแก้ว ๑๐/๖/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๒
นางสาวจันทรี โทธรรม ๖/๙/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวฝน ตาลทอง

๑๘/๙/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๔
นางสาวธนัญกรณ์ บุญแก้ว ๕/๕/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๕
นายสถาพร หนูนุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๖
นายวิเชียร หนูนวล ๙/๔/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๗
นางบุปผา มงคลศิริ ๗/๙/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๘
นายณัฐคน บุญโชติ

๑๙/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาวชุติมา ยาพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวทัศวรรณ การะพงษ์

๒๙/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๑
นายเจษฎา ชุมเชิดภัทรกุล

๒๕/๖/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๒
นางรัตนา สีนา

๖/๑๗/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๓
นางสาวสุวารี น้อยพงษ์

๓๐/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๔
นางดารุณี อินเรือง

๓๑/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๕
นายวินิจ กวางทะวาย ๑/๑/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๖
นายอัฐแดช พลหลา ๒/๒/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๗
นางสาวเครือวัลย์ ถูกดี ๓/๓/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๘
นายสมพงษ์ ช่วยลุง

๑๒/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๑๙
นายวิวัฒน์ รอดเนียม ๖/๙/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๐
นายเทิดศักดิ

์

จันทร์แสง
๒๓/๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๑
นางสาวสุกัญญา จาตุรัส

๒๔/๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๒
นางสาวปริศนา เหล่าโพธิ

์

๓/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวอุไรวรรณ ศรีรักษา

๒๕/๘/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๔
นายนัฐพล สิทธิโยธา

๒๖/๗/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑ / ๙๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๕
นายจักรพันธ์ พิทักศักดานนท์

๒๗/๗/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๖
นางสาวจุไรรัตน์ พลอินทร์

๓๐/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๗
นายกิตติศักดิ

์

กิมแก้ว

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวนิสา พรรณวรรณ์ ๓/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๒๙
นายพินิจ จิตรอักษร ๕/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๐
นายสราวุธ เสวะกะ ๔/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๑
นางสาวสุปราณี พรหมดี ๓/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๒
นางสาวขวัญใจ มนตรี

๙/๑๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๓
นายทวีวัฒน์ รักษ์ภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๔
นางสาวโสภาวรรณ หนักแน่น

๑๗/๔/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๕
นายธนานุพงษ์ หมืนรักษ์

่

๑๒/๘/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๖
นางสาวมณีรัตน์ สืบแต่ตระกูล ๓/๘/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๗
นายกมล เลียดดำ ๙/๘/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๘
นางสาวกนกวรรณ ศรีสุด

๑๖/๗/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๓๙
นางสาวกรวิการ์ สุวารี ๓/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๐
นางสาวพรพิมล ตุลยะมัส ๙/๘/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๑
นางสาวสุมลวรรร ยิมย่อง

้

๒๓/๙/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๒
นายทัศไนย นางสวย

๒๔/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๓
นางสาวชมพูนุช ทองเอียด ๖/๘/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๔
นางสาวกนกวรรณ คำรณ ๖/๘/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๕
นายเจตรินทร์ ขวัญหม้ง ๒/๙/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๖
นางสาวจุฑารัตน์ จิวฉิม

้ ้

๖/๗/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๗
นายศักดิชัย

์

หมืนจง

่

๗/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีรุ่งเรือง

๑๐/๙/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๔๙ นางสาวกานดาวรรณ เก้าเอียน

้

๑๒/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๐
นายวรวิทย์ ชิตมนต์ ๓/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๑
นางสาวสุนันทา เสรีรักษ์

๑๐/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาวจิราวรรณ แซ่ฮัง

่

๑๕/๘/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๓
นายวรโชติ เทศนอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๔
นายณพงศ์ภัทร สุรัติศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาวพัณณิตา ลุ่นเซียะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๖
นางสาวสรินยา ภักดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๗
นายมังกร นำผุด

๒๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวสิริวิภา ทองเส็ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๕๙
นางสาวสุฑาทิพย์ พันธ์วิไล

๑๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาวมนรดา เชาวน์วุฒิกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๑
นางสาวปทมวรรณ ปานแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๒
นายกษิดิเดช

์

สคนธ์กาญจน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๓
นางสาวกัญญภัส องศารา

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๔
นางสาวอลิสา ลิมวัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๕ นางสาวปรียทรรศศิกา
เดชอรัญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๖
นายศุภณัฐ อุ้ยกิม

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๗
นางสาวสลิลทิพย์ อ่อนจุติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวคีตวรรณ ชูสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๖๙
นายชนวีร์ เชนชัชวาล

๒๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๐
นางสาวพิชญ์สินี ศิริพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาววิลาสินี ชิตแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๒
นางสาวทิพย์เกษร ชูแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๓
นางสาวศุภางค์ ก้องสุรกาญจน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาวมนัสนันท์ ช่วยเกือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๕
นางสาวสุริฌลา บูก้ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวมนลักษณ์ บวนภิรมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๗
นางสาวธิดาภา เจริญวิศวพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๘
นางสาวยศวดี ดิสสระ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๗๙
นายเวชพิสิฐ แสงอาทิตย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๐
นายชัชวิสิทธิ

์

ชูเสียงแจ้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาวคัคนา ด้วงอินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๒
นางสาวปนสุดา งามเลิศสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวศิโรรัตน์ เซ่งย่อง

๑๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๔
นายวีรภาพ เต็งรัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวฐานิดา รัตนกาย

๑๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๖
นายเศษฐพงศ์ เล่งจิว

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวนัฐชาวดี ศรีสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาวศศิชา อุยสุย

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๘๙
นายนันทวัฒน์ จันทะสาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๐
นางสาวณัฐริกา พรทวีทรัพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายจตุรงค์ หนูดุก

๐๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ เชาวะเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายกิตติคุณ กลินจันทร์

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เลขะจิตร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงเพชรลดา ล้วนวัฒนชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองโอ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุประวีณ์ โปซิว

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พุ่มช่วย

๐๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงฐาปนีย์ วัฒนศฤงคาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิรดา นิภัทธิจิรโชติ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ เสนเอียด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสิรีธร แก้วละเอียด

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี ปานแดง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงวิรดา จันทร์ด้วง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงภารดา ท่าจีน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงธมนวรรณ ศรีแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล ขาวบาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงเปมิกา ทองบัว

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงภัคเณศ สิงห์หนูดำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงกิงกนก

่

รอดภัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงชาลิสา โฟฉิว

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงบัณฑิตา อโณทัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงมลทกานต์ คงเฝอ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงอภิลักษณ์ เพชรหนู

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายณัฐภัทร ฆารเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายภูรินท์ องค์ธัมมะกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงภัททิยา ชายแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงนำฝน ชูจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงวนิสา นิตมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงวรรณิดา แซ่ลิม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายสงกรานต์ วิโนทัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงปวริศา ไกรเทพ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๓ เด็กหญิงพัญชญากานต์
ชูประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงภาวินี อาจทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงประพิณญา จันทราทิพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายเอกฤทธิ

์

ขุนไชย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายจอม นำด้วง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงพรรษชล วรพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ คงรักที

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายอติกันต์ อินทรมณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายอดิศร ซกซือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงคัทลียา เดชพิชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงพรวิมล พลับบดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายคฤหัสถ์ โสมสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงนัณธศิริ สายทองคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายเทพฤทธิ

์

รามพูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงฐิตวันต์ ราเหม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายศิลา วงศ์ซาลามัต

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายวรพล รำมนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายศิวัช อนุพันธนันท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายอิทธินพ ศรีเรืองรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายสุทธิภัทร เกตุด้วง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายกตัญู ซู่สัน

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงพิมพิศา นาทุ่งนุ้ย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายศุภฤกษ์ นนท์บัณฑิต

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่อ๋อง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุภาพร พลหลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงวาสนา ช่วยเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ปรีชา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายวัฒนา สงขาว

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายนวนนท์ พนมเขตต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายพันท์นบ แก้วละเอียด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงนาตยา ศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายสิทธิกร สิทธิชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายภูริภัทร จันทร์แจ้ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงอัญชลี สีดำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงนงนภัส ซือจ้าง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงกุลนิดา ชูศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงผลิดา มณีโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายฐิติกร ให้หวล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยมรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงญาณิกา รักหนู

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายปยะราช กันดูลย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงรังสินี ชูเงิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายณัฐดนัย เลิศชัยมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิชญา นิลวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงอรอุมา หอยบาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายเนติวัตน์ สิริสมพิพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายภูเบศวร์ เกิดควน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายพชรพล ขวัญศรีสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีรัตนไพบูลย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงณัฐวรา ลุนเซีย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงตรีดาว ไกรเทพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงณัฏฐิกา เพ็งสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายอดิศร ทองสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองร่าหมาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงกฤติยาพร ชูประสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายภูชิสส์ แก้วลาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงกันติมาพร เซ่งย่อง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงชาสิสา ด้วงสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงธนัชพร สีสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายจิรภัทร ลำลอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงพาพิมล บุญแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงสุพิญชา ทิพย์บรรพต

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงศิรดา เพ็ชรมีศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ รักแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงเมวดี ศรีสว่าง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงปวีณา ช่วยรอด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายปยะพล ส่อสืบ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุกฤตา ลันสิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงธัญชนก เอียดฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายนันทพงศ์ นวลทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงสันต์ฤทัย นวนนิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายพันธวัสส์ จันทร์ทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงสิริพิม นิธิไกรวิทย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงรักษิตา คล้ายเชียงราก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายธรรมรัตน์ กลินจันทร์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เชือชายเลิศ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายณรน เก้าเอียน

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายชนกนันท์ ธรรมประดิษฐ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงฝนศิริ เดชอรัญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวนภัสสร ราศีดำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายเดชณรงค์ สมาธิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายพลอธิป ดำมาก

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายสุริยพงศ์ คงสม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายรพส เพชรสีช่อง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ย่องย่าย

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายธนพล ฟกหมิด

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงศิรดา บุณโยดม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชูหมุน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายสุเพ็ชร์ ไทรงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายอรุณรุ่ง ทีฆายุโก

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๔
นายวัลลภ จุ้ยโต

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงปญยาพร พงษ์อารี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อินทรพุฒกิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายฯฐนันท์ ตันประดิษฐ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายหัสดี นาโค

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายนนท์ปวิช กลับเกลียง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงนาถนรี นุ่นขาว

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ ทองคง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงสาลินี บุญอ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงมัณฑนา แสนเวียง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงแพรรัมภา ลัคนาศิโรรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงพิชชาพร จำปา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายภูวนัตถ์ พงษาปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายกิตติพศ แซ่หลี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงพิชญา ศิริพัฒนนุกูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กิมเฉียง

้ ้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงศิริพร กิตติกานต์กุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพรชนก เทียงธรรม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงพิมพลภัทร ใจบุญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายชินวัตร แกมจินดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมวดหลู

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๕
นายสำราญ อนรรฆธนะกุล

๑๑/๐๙/๒๔๙๔

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๖
นางสาวนงคราญ พิชัยรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๑๐

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา ชัยชะนะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฐชนันท์ ปานนิล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายณัฐวัฒิ คงสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรมณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ไกรเทพ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงนริศรา บัวเพ็ชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงรวิภา สมรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายศักรินทร์ ตาจา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ชูช่วย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงศุภิสรา คงขัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ คีรีรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายสัณหณัฐ ตังสถิตพร

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๔๙
ไม่ทราบสิรินทรา ขุนดำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา กุลสวน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงเกศรา เพ็ชรเรือนทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายโอภาส หนูเหมือน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายกิตติชัย ชายยิด

๊

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายชนาพันธ์ กิมเเก้ว

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงณัฏฐา ดำสัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ คงฉาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายธีรภัทร ไกรสุทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงนิภา คงสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงพรวิมล พงศ์ประยูร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายวีระเทพ หมืนบาล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงอาภามน ด้วนราม

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายกรวีร์ หลงกูนัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงกัณฐิกา ชูทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๔
นางสาวกุลนิภา ฟองศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงจิตตมาส ดำทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายจิรวัฒน์ หมุนเวียน

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงชนิสรา แสงสอน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๘
นายณัฐฐินันท์ ไกรสิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๖๙
นางสาวณัฐวิกา หนูสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มากชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายติณณภพ ไชยทวีวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงทิพยวรรณ ไกรเทพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงธีริศรา สมาธิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๔
นางสาวปาริฉัตร พ่วงบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงรัตนา พรมดาน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ จงไข

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงวิรามล บัวเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงศิริโสภา หัวเขา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายสุรธัช เปาลิวัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุรัถยา พลพระ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงเบญญาภา รอดรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายไตรวิทย์ พยารัง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๓
นางสาวกฤตยา เยาดำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๔
นางสาวกวินทิพย์ ทองเอียด

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๕
นางสาวจิดาภา ชัยเพ็ชร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๖
นายจิตกร แดนนาเลิศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๗
นายจิรวิชญ์ คงยิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๘
นางสาวชญาณิน ชูทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๘๙
นางสาวนุชนาถ ไชยสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๐
นายพีระการต์ เเซ่ลิม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๑
นางสาวรมิดา บุญชู

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๒
นางสาวรุ่งรวี ดวงจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๓
นางสาววริศรา รองพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๔
นางสาววิภารัตน์ จำนงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๕
นายสุทธิรักษ์ อ่อนช่วย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๖
นางสาวจุฑาทิพย์ ขุนดำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๗
นายธนกฤต หมืนบาล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๘
นายธนวัฒน์ จันทสุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๒๙๙
นางสาวธิดาทิพย์ ยึดมัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๐
นายนัทธพงศ์ จีนตีด

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวปริศนา สุชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาววิภาวรรณ กันรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๓
นายกันต์พงศ์ สังข์ขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวชลิตา ศรีนคร

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๕
นายณัฐกิตติ

์

นิลละออ
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวณัฐญา ตุ้นแดง

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๗
นายธนกฤต จิตรแจ้ง

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๘
นายธนภัทร์ นาคิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๐๙
นายธีรภัทร คงฉาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๐
นางสาวนฤนาท จันสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๑ นางสาวบุญสิดาวรรณ
วงศ์หนองหว้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๒
นายปรัชญา สุยะตา

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๓
นายพงศกร ศรีสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๔
นางสาวภัทราพร แก้วรุ่งเรือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๕
นายภาณุเดช ผอมเขียว

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๖
นางสาวภารดี ชัยเพชร

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๗
นางสาวสรารัตน์ ชุมแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๘
นางสาวอรยา แก้วประชุม

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๑๙
นายเจษฎา มิงมิตร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ค้อทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงกชกร ใหญ่จริง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คงยิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ เรืองคลิง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงกรกนก พิมลเดชกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายกฤตยชญ์ ตะหมัง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายกฤษณพงศ์ ท่าจีน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายกฤษณพล ณ นคร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงกันทิมา ลัดตาดำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงกัลยาณี รักหนู

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงกาญจนา รักเนียม

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายกิตติชัย ง่วนสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายกิตติพงศ์ สงเสริม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายกิตติพร คงเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายกิตติภณ คงเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายกีรติ นำแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงขวัญนภา รัตน์หิรัญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงขวัญฤดี ขาวเนียม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงจันจิราพร ชูชืนจิตร

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายจิรสิน ประมวลศิลป

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงจิลลาภัทร เจริญชล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายจีรภัทร เลียงสกุล

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูหมุน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายฉัตรตระการ วรรณทวี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงชญาฎา ศรีชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงชญานิศ ไกรเทพ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงชนิดาภา จันพุ่ม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงชมพูนุท ดำทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายชยากร บุญแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เชยชืนจิตร

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายชัยณรงค์ ทองนุช

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เนียมรัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายชุติกาญจน์ จับปรัง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายชุติชัย ใจแข็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายชุติมา ซุ่นสัน

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงชุลีกร ชุมนาคราช

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายชโนทัย คงเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงฐณิชา ยงประเดิม

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงฐาปนีย์ บุญมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงฐาปนีย์ สงศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงฐิตยกมล แซ่ล้อ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงฐิตา ทองแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงฐิตินัน ช่วยชะนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองระหมาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายณฐธรรม คงสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายณภัทร ขวัญข้าว

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายชะตา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานหวาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ หะจิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงณัฐชรีย์ จับปรัง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณัฐชา สมาธิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐชา สุขรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายณัฐฐาณ์ ทองพิจิตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คงจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายณัฐพงศ์ รงรักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพล ปากจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายณัฐวัตร ลุ้งใหญ่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายดลพัทธ์ บุษบน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายตนุภัทร ทองแจ้ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายตุลยวัต ชนูดหอม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายทัตพงศ์ โอทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงทิพย์สุรัตน์ ขอเหนียวกลาง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายธณัฐพงศ์ เอียดสงคราม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายธนกร จันทร์เพ็ชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายธนกร ศรีชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายธนกฤต สีนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายธนดล เครือแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายธนธรณ์ ทองโอ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงธนพร เมกฉาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายธนภพ บุญขัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายธนภูมิ ลิบน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายธนากร จันทักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายธนากร ล่องลอย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายธราเทพ ง่วนเส้ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายธวัชชัย สมทิพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายธวัชชัย เพชรจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงธัญชนก เรืองศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายธัญชนิต จันแดง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงธัญพิมล เนียมเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฤทธิสาคร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายธัญวิชญ์ สงสีจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงธันทิวา เพชรฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงธันยชนก ภู่ศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงธันยพร เสียมไหม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงธาราทิพย์ ธนภพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แต้มประสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงธิมาพร ช่วยเกิด

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายธีรพันธ์ จันทร์ผ่อง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ แสงประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงนจิรา จันด้วง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายนนท์ธวัช ละเอียด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายนพดล เพชรเล็ก

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายนพรัตน์ กิมเฉียง

้ ้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายนภดล ดำหมาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงนริศรา เซ่งย่อง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายนลธวัช คำมูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงนวินดา เอียดจุ้ย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงนันทมาศ ปนทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายนันทวุฒิ หวังหลี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ นุ้ยผุด

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุดจำนงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงนันทิชา ขวัญนิมิตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงนันทิยา เนติบัญชา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ไกรเทพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงนันท์สินี เลียนยงค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายนาถวัฒน์ รอดกูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงนิตยา ทองแจ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายนิติธร เกือคง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนิพาดา ทิพย์ศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงนิลาวัณย์ นิลละออ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงนิศากร แก้วประชุม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนำทิพย์ มีชู

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิคณะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงบุณยวีร์ การดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงบุษรา เฉยชอบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงปจิมาพร แก้วเพ็ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงปฐมาวดี สิทธิอังกูร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงปนัดดา ทองผุด

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชุมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงปภาวี โคกตรัง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๒ เด็กหญิงประกายทิพย์
เสียงเลิศ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายประเสริฐ จรูญศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงปริณดา นวลน้อม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงปวีณ์นุช คงช่วย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายปณณทัต เพชรเกือ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงปทมวรรณ เสริมศักดิวรกุล

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงปยะฉัตร เพชรสุทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายปยะพงศ์ หัวเขา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงปยาพัชร ทองสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ ชัยดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงผุสธิชา ทองขำดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงพรชนก เกษมุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงพรธีรา แก่นเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงพรนภัส รอดจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายพรภวิษย์ บวรรัชพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายพรเทพ ขวัญเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงพลอยชุดา สามทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงพัชรพร ทองโอ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ จิตรหลัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ เขียดแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายพัฒนชัย ชูบัว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงพัณณิตา วุ่นคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายพัทยา ทองพิละ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงพิชญธิดา จิตรา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายพิชญะ จงทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ ใหม่สวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงพิมพิศา กังแฮ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อนสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงพิมวสา อุดมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายพิสิษฐ์ ทองย้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายพีรณัฐ รักเหมือน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงพีรยา นุ้ยเอียด

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ แซ่หุ่ย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงภรพรรณ กูลเกือ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงภวิษย์พร ขาวเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายภัทรเกียรติ อังศุกาญจนกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ อินทรวิเศษ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายภาณุภัค ฮกเตียว

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์หนู

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ จันซิว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงภาวิลัย นิมมะโน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายภาสกร เสนีย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงภิญญดา ทอชุม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงภิญญาดา ใจหวัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงภูขวัญ ชูนุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายภูมิภัทร ทองย้อย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายภูริณัฐ จกแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายภูรินทร์ จันทร์มัด

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายภูษิต ลำเพยพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายมณฑล พงศ์ประยูร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงมณฑิชา เชียงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายมัยซัม ชูเกียรติวงศ์กุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายยศภัทร รำมะนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายยศวิรัตน์ รักยืน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงรัตติกาล กุนาลักษณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงรุ่งฟา แก้วกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงลลิตา ทองมัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงลลิตา สงค์นวล

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายวงศกร นุ้ยขาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายวงศกร วิโนทัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายวดล รักยืน

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงวนิดา สมมี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงวรกานต์ เพชรพงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงวรคุณี ศิริช่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายวรพัตร์ ช่วยพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ หงษ์เกิด

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายวรัญู เมืองแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายวรากร บุญเกิด

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงวราทิพย์ ศรีขำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงวริศรา จำปา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ สมาธิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายวัยวัฒน์ แหมะหวัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายวิชยา วัฒนบัญชา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายวิทวัส เขียดแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงวิภาพร ไกรเสม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายวีรภัทร ทองมัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีฟา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายวีรากร วีระวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายศรัณย์ บวนภิรมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายศรีโสภณ ชูสุดรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงศวิตา ว่องวุ่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงศศิชา กะเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล พลบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายศักรินทร์ ใจทหาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงศิรประภา ชูทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ คงปลอด

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุตรเวชย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทิพย์กำเนิด

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงศุภาวดี ไกรเทพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายสรยุทธ นาคพัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชำนาญเกียรติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายสันติณรงค์ สงสุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงสาธินี ตังภูเบศร์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายสิทธินนท์ สุภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายสิทธินนท์ เวชกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงสิริวิมล ใจบุญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุชัญญา สมนึก

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุชานาถ คงตำหนิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายสุทธิพัฒน์ บุตรเวชย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายสุทธิภัทร ไหม่สวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายสุทธิสาร พลรส

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงสุปรียา ชูพูล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงสุพิชยา วัฒธา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายสุภกิจ เรืองกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุมาลี เพชรอินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายสุรภาพ แท่นทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายสุรวัฒน์ หนูพินิช

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุวพัชร มาลารัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงสุเมธินี ซิวกุ้ง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงหทัยชนก แสงสอน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ เกตดำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายอธิคม ง่วนฉาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงอธิชา เวชกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงอนันตญา รอดพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายอภิชาติ มิงเมือง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงอภิญญา เดชอรัญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายอภิวุฒิ ก้าวพัฒนกิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงอภิสรา เกือแก้ว

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายอภิเมธ ศรีทองกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงอมรวรรณ เนียวย้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงอมลณัฐ วงศ์ลดารมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงอมลรดา ชำนาญเกียรติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงอรยา โตกำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงอรวรรณ ดวงเพ็ชร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงอรวี คงรักที

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงอรอนงค์ สิทธิชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงอริสา งิวจีน

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงอลิตา คงผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอัคราวรรณ พิทักษ์ศานต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงอัญชลี โสมล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงอาทิตติยา หยงสตาร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงอายญาดา สุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงอาริยา นาคใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงอาริสา จันตุด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงอารียา ศรีรักษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายอิทธิพล บุญทองแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เอียนยี

้ ่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายอุกิษฏ์ ซาระกำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายอโณทัย ฉ้องหล่อง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายเกรียงไกร พริกชูผล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงเกวลิน ชูงาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงเกวลิน นิลวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงเกศกนก คงประวัติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายเขษมศักดิ

์

บุญมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายเจนนิพัทธ์ แก้วเพ็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายเจริญพร พงษ์ศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงเนตรชนก คงทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายเบญจรงค์ ส่งแสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงเพชรลดา เพชรอินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา หมันแหละ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายเมธสิทธิ

์

ราวียา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงเมศิณี เก้าเอียน

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ณะกลับ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีโภคา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายเอกภาพ บุญแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายเอกรินทร์ วัฒนสถิตย์นุกูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงโศภิตนภา ชิตชลธาร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายไกรเลิศ โชติกมาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายกฤษณะ บำรุงชอบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงคัคนานต์ ปนอยู่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงจตุพร ทองนอก

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายจารุกิตติ

์

มากขาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงณิชนันท์ เจริญสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายทิวากร เอียนยี

้ ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๗
นางสาวธัญญารัตน์ ไชยจักร

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายนวัตกรณ์ ชืนกิตติกุล

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายนันทพงศ์ ไกรเทพ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายปรินทร ทองรอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงพัชรพร ข่ายม่าน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงวนัชดา นนทแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายศรัณยู คงสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงสุภัสสรา ขุนทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงเมธิษา ชิตแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายโชตินันท์ ขันติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมาธิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงปรมาพร วงศ์คำจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงอริศรา สังยวน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายเกษมศักดิ

์

เพ็ชรหิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๑
นายธนากรณ์ บุญจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๒
นายนฤพัทธ์ จันทร์โหนง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๓
นางสาวนัทธมน รัตนตรัง

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๔
นายปฐวี ท้าวศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๕
นางสาวรัตติกาล จงภักดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาวสุดทีรัก

่

แสงนิล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๗
นางสาวสุทธิมน รุจิรานุพงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๘
นางสาวอักษราภัค ใหมทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๒๙
นายไรวินท์ สุทธินนท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๐
นายจักรพงษ์ ชุมแดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๑
นางสาวจุฑามณี นวลสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๒
นางสาวชิรประภา วงศ์คำจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๓
นางสาวนาราภัทร เกือนะ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๔
นายสพล สิทธิชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๕
นางสาวเบญญา ทองย้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๖
ว่าทีร้อยตรีหญิงณิชาภัทร

่

โกเอียน

้

๐๓/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๗
นางกวิตา เพ็งพาจร

๒๕/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงทิพย์ธิดา นพคุณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงปรางฉัตร คชาโภชน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอริสา พานิช

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงอารดา จันสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายชัยพัฒน์ ศรีสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายทรงพล ชุมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายภูวมินทร์ ดำทับ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายศุภณัฐ ขวัญศรีสุทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายอัครเดช เจียวเห้ง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงชนัญญา สิทธิชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงฐิตารีย์ สังขโชติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงพรรณปพร ไกรเทพ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงพรหมพร นาคช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงรัตติยา ชุมช่วย

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงสุชาดา ฤทธิเดชา

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกิติภา หนูเลียง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงภารณี ศรีนวลปาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายชีวิน สมาธิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายธีระพงศ์ แซ่เตียว

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายรังสิมันตุ์ บรรจงช่วย

๑๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายสัญปกรณ์ พรหมนุ่น

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกนกพร เทพศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงศรีจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปานทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงปณิศรา รักซ้อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ชูหนู

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงวิภาวี อนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงศุภนิดา บุญดำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงสุจิรา พรายเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงอนัญพร รอดโพธิทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ จันเซ่ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธนภัทร อภิชนานนท์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงอภิญญา พลพระ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

ซุ่นสัน

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงวิษาศิลป แซ่จุ้ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงนวินดา สมาธิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงอัจจิมา วงศ์มาก

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๗
นายวรรณสินธ์ สุดเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๘
นางสาวปภาวรินทร์ สุขคุ้ม

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๗๙
นางสาวสุนิสา นวลทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาวณัฏฐนิช ไทยราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๑
นางสาวพัชรสุดา พิบูลย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๒
นายศุภเดช จันเซ่ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๓
นายนพดล ทองแทน

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๔
นายปรุฬห์ บำรุงจิตต์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๕
นางสาวสุธาสินี รักจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๖
นางสาวพัชรินทร์ คงจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๗
นางสาวธัญญารัตน์ คหะวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวสุนันทา ช่วงแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๘๙
นางสาวฐานมาศ กิงเกาะยาว

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๐
นางสาวชนากานต์ จรูญเลิศทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๑
นางสาวกาญจนา จงรักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรประสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๓
นายจิระเดช สุทธินนท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๔
นายอัครชัย นวลศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๕
นางสาวเพ็ญทิพย์ ทองฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๖
นายสาคเรศ นาคประสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๗
นายอนวัช ชุมหมัด

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๘
นายอนุวัฒน์ แดงบุญช่วย

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๖๙๙
นายสิทธิพล หมืนภักดี

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๐
นายกิตติ กาหยี

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๑
นางสาวณัฏฐณิชา อภิวันท์ภักดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวนัฎยา ทองดอนแปน

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๓
นางสาวปริชญา ปานนิล

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๔
นางสาววชิรา ชัยชนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๕
นายวรวุฒิ ทวีตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๖
นายไววิทย์ รามพูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๗
นายอนิรุทธ์ ชูท้วม

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๘
นายสถิตคุณ เสนี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๐๙
นางสาววิภูสินี เรียบร้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวเกษราภรณ์ ดีใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๑
นางสาวกานดา เจริญผล

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๒
นางสาวเกศกนก เพ็ชรมณี

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๓
นางสาวญาณิศา ขาวเขียว

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๔
นายติณห์ วัชรมุสิก

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๕
นางสาวบุษญา ช่วยธานี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๖
นางสาวพรวดี พรมวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๗
นางสาวศศิวิมล นานอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๘
นางสาวพิมพิศา พิมพ์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๑๙
นายธีรพล บรรจงดัด

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๐
นายณัฐพล ลักษณะพริม

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๑
นางสาวสุธิดา รักแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๒
นายเจรณรงค์ ศรีไพฑูลย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๓
นางสาวสุจิตรา สุวรรณโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๔
นางสาวมาริสา แก้วชู

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายเครือณรงค์ แก้วยอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายอริญชัย ศรีประไพ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายชุติวัต แก้วมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงกุลธิดา สถิตย์เรืองศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ แก้วนำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงบุญยาพร บุญฉิม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงอำพรรัตน์ บุญคง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงพรพรรณ กมลบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงอินทิรา คชภรภรณี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงญาตาวี มีเจ้ย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ธีระกุลพิศุทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ทองล้วน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงบุญฑิตา ทักษิณประภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงพัชรา โภคาลัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงรุ่งนภา พลสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงปยะนุช จังส่ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายมนชัย ทองมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หนูเกือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายสุรัตนพงษ์ มะนะโส

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายศุภากร ชิตชลธาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายอรรถพล คงแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา คงแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงจันทร์วลัย ช่วยมี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่อึง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายพงษ์นภัส ลิมเส้ง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายเรวัฒน์ เพ็ญจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์รัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายจตุพร ราชแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายไชยพร แก้วกลาง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วสม
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายปยังกุล ทองสุด

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงบูรพา ทองย้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงพจนา เพ็ชรรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงปริศนา แซ่อืง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายพิชัยสิทธิ

์

สันเต้ง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๒ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงพัชนัชชา จันทนเสถียร

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงอุไรวรรณ กังสถาน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายวิทวัส สิงห์เกิด

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงวิโนทัย เอ็งเส็ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงจิตสุภา ช่วยนุรักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายชนกานต์ ชุมเชือ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุวิมล เรืองจัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงพิชญาภัด ย๋องชา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงวนิดา จิตราวุธ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายวิษณุ สงชู

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงสโรชินี สุดศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายสมภพ รักขวัญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงปณาลี สุขราม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงสิรินดา คงเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงชนิสรา ศรีดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ ช่วยนวน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายนธภัทร ยิงยวด

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงพรรณนภา นาชิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ เพ็ชรคง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายวันชิชตสตาร์ วิศว์วัชร์มนตรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายปญญากรณ์ ศรีสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงมาริสา มานู

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงรัชนี แก้วทิพย์รัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงกิรณา ธรฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุณิสา ชัยบุตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงพัดชา อายุสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงอมิตตา ด้วงพูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงจนัญยา มากแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คงเล็ก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงสุชานันท์ เปาลิวัฒน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงเพชรไพลิน จรทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงกิตติยา ยังพูล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงนันท์นภัส สำนักโหนด

๓๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงกุลสินี นุ้ยเร็ต

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงกชวรรณ ชูประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายกฤษณวรรษ บุญพรหมสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงกาญจนา ชูเดช

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงจันทร์แพรวพราว

คงจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงชัชญา นวนนิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายชาญพจน์ ชูทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูยัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายตนุษย์ เรนเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายธนภูมิ ปุรินทราภิบาล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนะสิทธิ

์

อำภามณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงธนัชญา ปนพิทักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายธรรมวัตต์ วัตตธรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงธีรดา จิตร์ชูชืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายนนทกร จิตรวารินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงบุณยภรณ์ พุ่มสุวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงปญญาพร หาบหา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงผกายวรรณ เก้าเอียน

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายพงศ์ภรณ์ เสียมไหม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายพชร ตรังค์สุทธิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายพรนภัส แจ่มใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงพรวลัย หลงละเลิง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนหิรัญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายพีรวุฒิ ฮายุกต์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงฟาประธาร เมฆสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายภูรี ถินพฤกษ์งาม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายภูษิวัฒน์ อินเรือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงมานิตา เทพวิเชียร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายยศพล แก้วแจ้ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงรัชนีกร อาลิแอ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงรุจิเรข หมันบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงวณิสรา ซุ่นเส้ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายวรัญชัย บุญรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

แกล้วกล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงศุภิสรา มุณีกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายสมุทรไท มีเถือน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไข่มุกข์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายสิริมงคล อุยสุย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายสิริวุฒิ อุยสุย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงสุชานุช แซ่หลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงอัญชิษา ทองขาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงโยธกานต์ นวลใย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๖ เด็กหญิงพานเพชรแท้
พีระเกียรติขจร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายสิรภพ ดำเกิด

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายสุรดิษ ลีกิจวิวัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปาแถม

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายบัญญวัต ขุนจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๑
นายศิริพงศ์

พงศ์พัฒนพาณิชย์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๒
นายกิติภณ แก้วละเอียด

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๓
นายสิทธินนท์ แซ่เบ๊

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๔
นางสาวสุภัสสรา ขวานเพชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๕
นางสาวอารยา เพ็ชรหวน

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๖
นายเกริก บรรจงสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๗
นายเตวิช สายเมธา

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงสุณิสา ปราบโรค

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมไตร วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ สีแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายกฤตภาส ลันสิน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงกหนกพร ลัทธิธรรม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บาลประสงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงกัณฐิกา ด้วงพร้าว

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองขวิด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายกิตติชัย ทองมณี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายกิตติพงศ์ แต้มประสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงจิดาภา หนูสนิท

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงจิรชยาพร หนูทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เอียดจุ้ย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายชญานนท์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงชญานิศ ทองขวิด

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายชาญวิทย์ เซ่งเซียง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงชาลิสา มาสุวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงชิวตา พลวัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงณัฎฐา หมุดหมิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐชยา บัวทิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัฐชา โยมเมือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายณัฐวัตร อามิตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ เพชรสุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงทิตยา ษัฏเสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายธนพงศ์ เทพธานี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงธนยา จีนเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายธนรัตน์ เต็งรัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เบิกบาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงธาวินี คงเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายนภนันท์ ทองชิต

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงนภัสสร ช่วยพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ชูทิพย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงนิพาดา หยูจีน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ราชสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงปณิดา ชัยเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงปณิดา นาศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงประภาศิริ นุ่นละออง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงปรียารัตน์ นาดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงปาริชาต ชุมสุด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงปณิดา ฤทธิมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงปยะมาศ หมวดใหม่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงพรหมพร สิทธิชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรไพลิน บุญศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพลอย เซ่งสุย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงพิชญา ขุนณะการ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายพิชุตม์ สัจจบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงภัทรจาริน ฤทธิฉิม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายภูริพัฒน์ ดำนิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงมณฑิตา ขวัญทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงมณิสร สุวรรณวร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ นางสวย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงมนัสชนก ทักแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงรัตศุภา รุ่งสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงรุ่งรวี ชัยเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงลลิตา นวลนิม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ คงบัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงวรกานต์ จันทร์ไข่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวรายุทธ รุยวิชิต

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงวิตามิน รัมนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายวิทวัส สงเสือ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงวิภาวัลย์ สมจริง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงวิภาวินี สัญวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายวีระชาติ สุขแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงศิริภรณ์ พิศสุวรรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายศุภณัฐ มากคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จงจอหอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงศุภักษร นาคิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายสรนันท์ รุ่งธานี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงสุชาวดี ชูชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุธารัตน์ นางแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุธินี แสงสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงสุพัตรา รอดสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุภาจันทร์ อินเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงสุภาพร พรทิพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายสุรเกียรติ

์

สงเสือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงอนงนุช ศรีสมบัติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงอนุธิดา พุทธาระ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงอภิญญา อภัยพงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายอภิวิชญ์ ฤทธิมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงอรอนงค์ คงแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ รัมนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงเกสรา สุขรักษา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงเพชรพลอย เอียดแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงเสาวภา รมย์ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงแพรวนภา ถาวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงจันติมาพร จันสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงจิจัยวรรณ นาคิน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายจิณณวัตร เพชรสุทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายจิรายุทธ แกล้วกล้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีดำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เซ่งแซ่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงฉันท์สินี ชูศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงณัฐนิชา เยาว์ดำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุด้วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ นิลละออ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงบุษบา จรคงศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงปณิดา ชุมเชือ

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายปริวัฒน์ ชูเพ็ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงพรไพลิน ชุมสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายวรภัทร รอดไกร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายวรวิช ศรีเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงวลิตา ชุมแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายวิทวัส ปนทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายศิวกร แก้วพรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เอียดจุ้ย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงอริสา โปหลง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงอัจฉรา จำนงค์รัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงเกสรา เชยชืนจิตร

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายเดชวิทย์ ขวัญนิมิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงกฤตินี โพชสาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายชนาธิป ปนแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายชยณัฐ ดีเบา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงญาณิศา พรเพ็ญพิพัฒน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายณัฐภัทร โออินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงธัญจิรา เพ็ชรประสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงประภัสสร ศรีบางไทร

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ทองคำแทน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๕
นางสาวกุลตรีภรณ์ ช่วยชะนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๖
นายจิณณวัตร รอดพล

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๗
นายจิรพงษ์ ด้วงเอียด

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๘
นางสาวธนวรรณ จันทร์มัด

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๖๙
นางสาวธวัลพร ชุมเชือ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๐
นายปฏิวัตร เมืองกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๑
นางสาวศิริพร ยอดชุม

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายศุภณัฐ ชาพรหมสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๓
นางสาวอรวีย์ อภัยพงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สิทธิชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๕
นางสาวทิวาภรณ์ จันทร์กำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๖
นางบุณญพร รักเดชะ

๒๓/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงจินตกานต์ บุญถาวร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงฐิติวรดา เพ็ชรแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงมลฤดี มณีสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงศรุตา นุ่นทองหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายศักรินทร์ สังข์มัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๒ เด็กหญิงอรฤทัยวรรณ
โปซิว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงเกตุมณี เกตุประกอบ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายกรวีร์ ศรีเพ็ญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายจักริน พิกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายจิณณวัตร แก้วระยับ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงฉัตติกา แสงระวี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงชวัลรัตน์ คีรีกิน

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงญาณิศา ยังช่วย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายพัชรพล รัตนแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงอรวรรณ จงเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงอัญณดา เทพสุวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงอาริสา ไชยวิเศษ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงกรกมล แต้มเพ็ชร

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายกันตพงษ์ พานทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายกิตตินันท์ คงทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงจารวี แสงโชติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายพลธิวัต คงฤทธิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายวิศรุต บุญรงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายศิวกร มิงมิตร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายเจษฎา วรรณบวร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายพีรพล หาลินไสล

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

วรรณบวร
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๕
นายกิตติศักดิ

์

ชุมใหม่
๑๒/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๖
นางสาวชุ่มชืน

่

สีสุข
๒๓/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๗
นางสาวณัฐญาภา สิทธิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๘
นางสาวณัฐธิดา นำนาผล

๐๗/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๐๙
นางสาวดวงใจ ไกรเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๐
นางลัดดา นิมกาญจนา

่

๑๕/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๑
นางวรรณี จันทร์สร้าง

๐๑/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๒
นางวัชรี สังวระ

๑๕/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๓
นายสมยศ ลักษณะนุวงศ์ ๒๘/๓/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๔
นางสาวสฤษดิมาศ

์

เรืองขำ
๒๓/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๕
นายสิทธิศักดิ

์

เด่นสุวรรณรังษี
๑๘/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๖
นายอภิรักษ์ จ้นทร์สร้าง

๑๖/๐๖/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๗
นางอุบลทิพย์ คชกูล

๐๓/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๘
นายเสริม คชกูล

๒๕/๓/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงกนกพร จงเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คงเอียด

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ จงเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงกมลชนก จันทร์โท

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงกมลชนก ชูเชิด

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายกมลชัย สุขอนันต์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงกมลนัทธ์ รักกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายกมลภพ เจ๊กจันทึก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกรรวี อินทวงค์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๘ เด็กหญิงกรองกาญจน์
สุขบางนบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายกฤตนัย สองแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายกฤตยชญ์ บุญชูวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงกฤติยา จูห้อง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายกฤตเมธ วันแรก

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกวินทรา เรืองสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงกวิสรา ง่วนสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลงละเลิง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงกัญญาทิตย์ ศักดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จีนชาวนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพชรสุทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงกันติชา ทองบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงกานต์นภา ซือจาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายกิตติกร เรืองรอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายกิตติภพ หนังควน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงกิตติมา หนูสนิท

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บัวแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงกิงฟา

่

เสียมไหม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงกุลณัฐ สิทธิชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงกุลธิดารัตน์ อาสนะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงขนิษฐา วีระสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงขวัญกมล คงนคร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายคณิศร ศรีพะเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายคุณานนต์ ซิวกุ้ง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายจตุพร บุญถาวร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายจักรภัทร ไชยคง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายจิรยุทธ เส้งทัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายจิระเดช ส่งแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงจิราพัชร กาหยี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายจิรายุทธ บุญช่วย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงจิราวดี เกตุประกอบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงฉัตรธิดา คิดชอบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายชญานนท์ ล่องตี

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงชนม์ชนก เอียมอักษร

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงชนาภัทร ร่างมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงชนิกานต์ อริกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงชนิสรา แดงเอียด

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ดำคชรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงชมพูนุช ชูราษฎร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงชมพูนุช มณเทียรทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงชลธิชา เหลือรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายชิติพัทธ์กุล รุ่งเรือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงชินวัตร ทองขาวเผือก

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สังข์สุวรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงชุติมา คงร่วง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงชุติมา พลบุญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๑ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงชุติวรรณ พลสมสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงชุมพูนุช หมุนแทน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชูเรือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายณรงค์ชัย ทองเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายณวพล ปานทน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายณัฎฐธิดา เอียดสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ด้วงแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงณัฏฐมน มณีศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายณัฐชานน บุญเกือ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ขวัญดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา คงรอด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา หมืนศรีแกม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายณัฐนันท์ แสงตะวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ดีร้าย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ภู่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงณัฐพร ล้อเตียน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองส่งศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สมทิพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงณัฐสุดา บุญส่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงณิชากานต์ เปยมเงิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายดนุสรณ์ ปางจุติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงดาหลา จรูญศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงดุษฎี ปราบพฤติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงติยาภา จำปา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงทักษพร ซือสัตย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายทักษิณ ศรีสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงทัชชพร จันทรมาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายทัศพล สังขสุวรรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายทินภัทร ชูแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายธนกร ชูเอียด

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธนกฤต ชูเมือง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายธนกฤต ทองรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายธนกฤต เขียวกระจ่าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายธนทรัพย์ บุตรสุด

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายธนทรัพย์ เวชรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายธนทัต เอียดชูทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ สอนวงษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๓
เด็กชายธนวัต พฤคฌาญาณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๔
เด็กชายธนากร จุลบล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๕
เด็กชายธราดล ทองโอ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เสมอ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงธัญทิพ เต็มสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงธัญรัศม์ ฮ้างเต็ก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายธีระยุทธ ชูทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๑
เด็กชายนนทชัย สุขทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๒
เด็กชายนราธิป ร่างมณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๓
เด็กชายนริส คงบุญจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงนฤมล ภักดีโชติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายนฤเบศร์ ศรีหมาน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๖
เด็กชายนวฤกษ์ เทพอักษร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๗
เด็กชายนัฏภาค ประภัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๘
เด็กหญิงนัฐวดี ขาวทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๒๙
เด็กชายนัทธพงศ์ คงแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงนันทกานตร์ เอียมอักษร

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญพรหม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วละเอียด

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงนิชานันท์ ไหมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๔
เด็กหญิงนิรมล ทิพเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ รักบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๖
เด็กชายนิสิต หนูนวน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ฉิมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๘
เด็กหญิงบุณยานุช ยอดแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๓๙
เด็กชายบุรัสกร กุลกิจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงบุษกร หนูสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๑
นายปฎิการ จันทรสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๒
เด็กชายปฏิพล คงมาก

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ อ่อนแดง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๔
เด็กชายปณัย ทวีสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๓ / ๙๐
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ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๕
เด็กชายปรมินทร์ โชติรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๖
เด็กชายประกิจ พรายพรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๗
เด็กชายปรเมศวร์ พรพงศธร

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงปวันรัก สุทธิรักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงปณวรรธน์ บรรดาลลักษณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงปาริชาต สุดจิตร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงปยธิดา มิจรา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงปยวรรณ ช่วยกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๓
เด็กชายปยะพัทธ์ ทองปรวน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๔
เด็กหญิงปยะรัตน์ แซ่หลี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๕
เด็กหญิงปยะเชษฐ์ นิรันเรือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๖
เด็กหญิงปนมนัส ชูแก้วร่วง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ โพโน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๘
เด็กชายพงศกร สีสลับ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๕๙
เด็กชายพงศภัค ศรีโภคา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
รอดเหลือม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงพรวิรินทร์ พลการ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงพลอยวิพัชร์ บุญพา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๓ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
อินทธนู

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญมาก

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงพัชรธิดา พานิชย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๖
เด็กชายพัชรพล เคียมพันธ์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๗
เด็กหญิงพัณณิตา คงเกตุ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงพาขวัญ สุวรรณรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงพิจิตตรา คดีพิศาล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงพิชญาภา แก้วสร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิชญาภา ไตรรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๒
เด็กชายพิพัฒนชัย วิมลเมือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงพิมญาดา สีสลับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ท่าจีน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์ พลนาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ล่วนเส้ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ไชยทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิมมาดา ประสานอภิพงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๗๙
เด็กชายพิศุทธิ

์

ช่างเหล็ก
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๔ / ๙๐
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ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายพิสิทธิ

์

ไชยกาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๑
เด็กชายพีรพล เหมนแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๒
เด็กชายพุทธภาพ เก็บทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๓
เด็กชายฟาคราม ทองทิพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๔
เด็กหญิงภัทรภร หลีซี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๕
เด็กหญิงภัทราภา บริพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เรืองสงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๗
เด็กชายภานุกร ตันฑสันติสกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๘
เด็กชายภานุพงศ์ ตันเองฉ้วน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๘๙
เด็กหญิงภาวิณี ใยอุ่น

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายภีตภัทร มรดกเกษม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๑
เด็กชายภูชิต ก้องสุวรรณคีรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๒
เด็กชายภูดินันท์ ดำมน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๓
เด็กชายภูธเรศ ศรีนาค

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๔
เด็กชายภูริณัฐ อินทร์คง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๕
เด็กชายภูริภัทร์ ชูวงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายภูวดล คงนวล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๗
เด็กชายภูสิทธิ โอมณี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ นาคประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงมนสิชา มิตรมุสิก

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงมัณฑนา ต่างสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายยงยุทธ ผิวอ่อน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงยศวดี คงชูศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายรณชัย บุญจันทรคง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงรมิตา สูคีรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงรวิวรรณ พุฒทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงรัชดาพร เสนีย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงรุจิกร ดำเกาะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงรุ่งนภา พุฒทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงวนัชพร เคียมการ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงวนิษา มุ่นเปา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงวรรณนิษา จันทร์คล้าย

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงวรรณพร รอดกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงวรัญญา อินทร์พูด

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงวรัญญา แจ่มจำรัส

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงวราภรณ์ พุฒทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๗
เด็กชายวรินทร นาคแท้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๘
เด็กหญิงวรินยุพา เกือบุญส่ง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๑๙
เด็กชายวรุฒ เณรภักดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงวันใส ชะตะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๑
เด็กชายวิชญ์พล ปดสาแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๒
เด็กหญิงวิยดา หนูชุม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ว้องวุ่น

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๔
เด็กหญิงศตพร เหมนแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงศนานันท์ ศรีประสงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงศศิการ ชุมดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงศศิชา ประดิษฐ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงศศิธร นักฟอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงศศิธร เรืองกาญจนกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๑
เด็กชายศาสตรวุธ วีรพัฒนาสุวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงศิกัญญา พลภักดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ปานสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงศิริวรรณ รอดกูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายศิวกร พรหมบังเกิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๖
เด็กชายศิวกร ศรีจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๗
เด็กชายศิวราช สุวรรณโชติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๘
เด็กชายศิวฤทธิ

์

มณีสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๓๙
เด็กชายศุภกฤต พรศรีสว่างกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงศุภกานต์ เก้าภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๑
เด็กชายศุภชัย เดชอาษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๒
เด็กชายสรวิศ จบสองชัน

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๓
เด็กชายสรวิศ พลพิทักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงสัณห์สินี ไขศิลป

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เดชภักดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๖
เด็กชายสิทธิชัย จงรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๗
เด็กชายสิทธินนท์ สุสิคง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๘
เด็กชายสิรภพ ฤทธิจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๔๙
เด็กชายสิรภพ สัจจะอาวุธ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงสิริรักษ์ จิตรอักษร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๓
เด็กชายสุทิวัส แก้วการ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงสุธามาศ ศรีรัก

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงสุวิมล ศรีอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๖
เด็กชายสุโกละสิทธิ

์

นุ่นส่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๘
เด็กหญิงหนึงราตรี

่

คงสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๕๙
เด็กชายหัสชัย เชือเมืองพาน

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

หนูริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๑
เด็กชายอดิเทพ สีหายัก

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๒
เด็กชายอดิเทพ โฉมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงอนงค์นาถ พรมมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงอนันตา ตังกิจศิลป

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๕
เด็กหญิงอนิศรา วีระสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงอภิชญา สุขดำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๗
เด็กชายอภิชาติ ขวัญเมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๘
เด็กชายอภิภู จงเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๖๙
เด็กชายอภิราม รักษ์เมือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายอภิวิชญ์ วงค์ชู

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลีวัฒนากร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๒
เด็กหญิงอมราพร เนียมชูชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๓
เด็กหญิงอรกมล อพันโท

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงอรนลิน ภิรมย์ทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงอรอุมา แสงสุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงอัญชิสา เกิดศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๗
เด็กชายอัษฏาวุธ สุริวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงอารยา รุณแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๗๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ เย่าเฉือง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงอินทิรา ด้วงช่วย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๑
เด็กหญิงอินทิราลัย ระเบียบดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๒
เด็กชายอิสระ ด้วงงาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

นุ่มนวน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อ่อนน้อม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๕
เด็กหญิงเกวลิน เมืองช่วย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงเกศสิริ แซ่ผู่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๗
เด็กชายเกษม สุขดำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๘
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๘๙
เด็กชายเฉลิมลาภ ผลเกิด

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายเตชินท์ สุระกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
จันทร์ขุน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๓
เด็กหญิงเมธปยา เกิดชู

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๔
เด็กชายเมธัส แม้นมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ธนะสุทธิพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงเสาวภา ยอดทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๗
เด็กชายโกเมศ ลิมอรุณ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พลัดพริง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๒๙๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มังสังข์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แปนชู

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงกัญจนพร คชบริรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายกิตติพร ปานยัง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายก้องภพ คงณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายคณิศร บัวเพชร

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายจตุรงค์ ทองอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงจิติมา ไล่สุด

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงชลติตา เอียดทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายชาญศิลป หินอ่อน

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงชิดชนก ศรีปล้อง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายชินาธิป บุญณรงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๑
เด็กหญิงชุติมา ชัยวิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๒
เด็กชายญาณกร สินยัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๓
เด็กหญิงฐานิต ปรงแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๔
เด็กชายณภัทร ชูยัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมประสาท

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชูบุญศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๗
เด็กชายณัฐพนธ์ บัวสด

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๘
เด็กหญิงณิชารีย์ จิตรรักไทย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๑๙
เด็กชายธนรัฐ เมืองศรีนุ่น

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๘ / ๙๐

้
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ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายธรรมรักษ์ จันทร์คล้าย

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๑
เด็กชายธวัชชัย ยกย่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วแสงศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๓
เด็กชายธารีย์ ยอดทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๔
เด็กหญิงนพมาศ พิกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๕
เด็กชายนิธิกร บุญมาก

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๖
เด็กชายนิรัตศัย ทองรอด

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๗
เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงปนิดา โกมาศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๒๙
เด็กชายปยพัทธ์ สายทองแท้

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายปยพัทธ์ เอียมอักษร

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๑
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๒
เด็กหญิงพรไพลิน บุญกิจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๓ เด็กหญิงพลอยธวรรณ
สุนทรปุระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๔
เด็กชายพศวัต ศรีทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๕
เด็กชายพัชรพล สังข์แก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๖
เด็กชายพัฒรักษ์ เมตตาจิตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๗
เด็กชายพันธภาพ เก็บทรัพย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี กีสุ้น

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๓๙
เด็กชายพีระโรจน์ พุ่มเอียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงภรัณยา วงศ์มหา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๑
เด็กหญิงภัทราพร นานอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงภัทราพร พูนผล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ คงสม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๔
เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๕
เด็กชายภูชิต แสงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๖
เด็กชายภูริทัศน์ ชัยเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๗
เด็กชายมงคลเพชร อิมจิตร

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงมนัสวี อินทรบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๔๙
เด็กหญิงมาลิษา สุขการ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายยศภัทร อินวัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๑
เด็กชายยุทธศักดิ

์

จันทร์ผ่อง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๒
เด็กชายรณกร หนังควน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงรินรดา กะกา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๕
เด็กหญิงลักษิกา จันดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๖
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ ทองบัว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๗
เด็กหญิงวิชญาพร แสงจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๘
เด็กชายวีระเดช รอดวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๕๙
เด็กชายวุฒิพงศ์ ปล้องไหม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงศศินิภา ขาวทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๑
เด็กชายศิริชาติ รัชตกิจไพศาล

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๒
เด็กชายศิวกร อภินิธิกรวโรตม์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา คดีพิศาล

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ บุญขวัญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๕
เด็กหญิงอรณิชา แดงหรา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๖
เด็กหญิงอรวี วีระสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงอัมพวรรณ พงค์พิพัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๘
เด็กชายเจนภพ เสือกล้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๖๙
เด็กหญิงโชษิตา เชืองชยะพันธุ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายโรจนัสถ์ นุ้ยขาว

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๑
เด็กชายกฤษณะ ถาวร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๒
เด็กชายกีรติศักดิ

์

แก้วสุนีย์กุลชา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๓
เด็กหญิงขนกวรรณ แก้วเล็ก

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๔
เด็กชายจิรายุทธ จัดกสิกรรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๕
เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์คง

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๖
เด็กชายชาคริต ศรีทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๗
เด็กชายชินภัทร ปรางทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๘
เด็กชายณภัทร ช่วยศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๗๙
เด็กชายณัฐพล แก้ววิมล

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงทักษิณา ขานดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๑
เด็กชายธนกฤต ดวงสี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๒
นายธนดล ศรีปล้อง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๓
เด็กชายธนากร ใสแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๔
เด็กหญิงธัญชนก ไชยกิจแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๕
เด็กชายนพดล จันทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๖
เด็กชายพงศ์ภัค ลุ่งกี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๗
เด็กชายภัทรพล พยุงกุลอนันต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ด้วงแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๘๙
เด็กชายภานุกร จันทร์ประกอบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายยศนนท์ รักการงาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๑
เด็กชายวรวัฒน์ อินทร์ดำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ขาวนิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๓
เด็กชายสรธัญ ช่วยวัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๔
เด็กชายอริญชัย คงชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๕
นายจักรกฎษณ์ วุ่นคง

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๖
นางสาวณิชกานต์ รัตนกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๗
นางสาวณัฐพร พิทักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๘
นายธนวรรธ ทองผึง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๓๙๙
นายธนัทเทพ ย่องซือ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายกรกช กอเจริญรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงกรกช รักช่วย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายกฤษฎา นวนมาก

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายกฤษฎา เมืองไทย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายขัตติยะ โพชสาลี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงจันทร์ทิมา ขวัญแคว้น

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงจันทิมา นวลมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงจารุณี ทองงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายจิรกร เพชรฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ จงจิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายชยพล ชุมชัยมหา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ สมาธิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๒
เด็กชายดนุสรณ์ ศรีคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๓
เด็กชายทินกร รินฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๔
เด็กชายทินภัทร แข่จะวัต

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๕
เด็กหญิงธาริณี มหาพรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๖
เด็กชายธีรนัย ทองอ่อน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๗
เด็กชายธีรภัทร์ ฉุ้นย่อง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๘
เด็กชายนนทวัธ มุดม่วง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๑๙
เด็กหญิงปยธิดา รักชูศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงปนฤดี อินทร์นุรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงปนแก้ว แก้วกล้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๒
เด็กชายพรชัย ตันเล่ง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๓
เด็กหญิงพรรณพษา ผลาภรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๔
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีประสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๕
เด็กชายพฤติพงศ์ เหียนหา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงพัชรนันท์ แก่นเมือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๗
เด็กชายพัทยา เทพกิจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๘
เด็กชายพันธกานต์ คงเพ็ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๒๙
เด็กหญิงภัทรธพร นาหาญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายภัทรพล แก่นเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๑
เด็กหญิงภัทรวดี ทวนดำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๒
เด็กหญิงภัทราวดี เทียงธรรม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๓
เด็กชายภาณุดร พวงสะอาด

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ ทองแท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ เพ็ชร์รักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๖
เด็กหญิงวรรณิดา ทองนุ้ย

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๗
เด็กชายวรัญู เขียดน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๘
เด็กหญิงวิมลวรรณ จันทร์ชู

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๓๙
เด็กชายวิศรุต ขันตะสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายสหรัฐ สงพรหม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๑
เด็กชายสันติภาพ สินสุพรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๒
เด็กชายสิทธิชัย รักเครือ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๓
เด็กหญิงสิรินดา นวลโข้ย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๔
เด็กชายสุดประเสริฐ ทองแจ่ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกรเทพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๖
เด็กหญิงสุดาวรรณ ชัยชนะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๗
เด็กชายอนิรุท ลิมหยัด

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๘
เด็กชายอนิวรรตน์ สุขสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงอารียา สิงห์แก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงเกตวรินทร์ รักชูศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๑
เด็กหญิงเกศมณี แก่นเมือง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๒
เด็กหญิงเกศราวรรณ บรรณกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๓
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ชู

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๕
เด็กหญิงแสงระวี ประมวลศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๖
เด็กชายไรวินทร์ ใจจ้อง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๗
นางสาวจรวยพร ไกรสิน

๐๘/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๘
นางสาวญาสุมินทร์ คงศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๕๙
นายณัฐวุฒิ ชูสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๐
นายอดิศักดิ

์

ขวัญช่วย
๓๑/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๑
ไม่ทราบกรรณิการ ภู่ชำนาญ

๐๙/๐๙/๒๕๒๓

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๒
นางสาวกุลธิดา เจือกโว้น

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๓
นายจีรพันธ์ แสงสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๔
นางสาวณัฐธิดา พรหมแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๕
นายณัฐวุฒิ แก้วนาไสย

๒๑/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๖
นายทวี พะตูม

๑๖/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๗
นายนนทชัย หนูเซ่ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๐
กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๘
ไม่ทราบปญยพร สีตอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๖๙ ไม่ทราบพลอยไพรินย์
คำด้วง

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๐
นางสาววรารัตน์ คงอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๑
นางสาวศรีสุดา ศรีเมฆ

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๒
นางสาวสุกัญญา หนูหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๓
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเรืองเดช

๐๘/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๔
นายสุริยา ชิตแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๕
นางสาวสุวดี พุ่มเต้

๐๘/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๖
นางสาวขวัญจิต ล้อเตียน

๑๑/๐๗/๒๕๑๔

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๗
เด็กชายอชิตะ ชูแสง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๘
เด็กชายสรศักดิ

์

พุทธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ พงศ์ฤทธิไกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายปรวัฒน์ วารินแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๑
เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์มุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๒
เด็กชายณภัทร มะลิแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๓
เด็กชายจรินทร แก้วบ้านดอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๔
เด็กชายอภิรักษ์ สาผุยทำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๕
เด็กชายธรากร วรรณแสงทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดิษฐะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๗
เด็กชายอติชาต พินทา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๘
เด็กชายธีรเดช ไกรแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๘๙
เด็กชายรัตนบุญ ธรรมรงค์การ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายธันยธรณ์ โมฬ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๑
เด็กชายนัทธพงศ์ มีสุข

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ อพันโท

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๓
เด็กชายวิภูษิต คิดชอบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๔
เด็กชายพนาวัลย์ วุ่นศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๕
เด็กชายกฤตเมธ พรหมอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๖
เด็กชายวรภพ ขันแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๗
เด็กชายชาญวิทย์ เคียมการ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๘
เด็กชายวิชญะ สามทิพย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๔๙๙
เด็กชายอัครินทร์ แซ่ฮ๋อง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายวชิรวิทย์ มีชำนาญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขดำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายอนันต์ยศ วัฒนโภคา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายเนติบัณฑิต คงชู

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายวรรสุริวงศ์ หนูแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงเมทินี สุกแก้วณรงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงชุติมา บำรุง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงพรชิตา ทองอินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา คำโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงรัตนาวลี ทองถัว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงอรไพลิน นิมนวล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๑
เด็กหญิงศุเมธินี วงษ์ดาว

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๒
เด็กหญิงสุธิตา สิงห์โท

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๓
เด็กหญิงปาริชาต คงฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาครอด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตูลเพ็ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตร์ชูชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๗
เด็กหญิงศุภมาส ชัยคช

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงธนกมล สังข์แก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงณฐกร ไชยชนะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงลักษมี เรืองขำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกลียงช่วย

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงสุรัมภา เพชรนาค

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงพวงชมพู ถินพันธ์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงปนัสยา บุญโลม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงนพมาศ ไชยภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงรวิภา เรืองขำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ภักดีรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ มากเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ หมืนสาว

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๑
เด็กหญิงกฤติยา นาคแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๒
เด็กหญิงกฤษณา ส่งแสงรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลัวผิด

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๔
เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์หนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๕
เด็กหญิงกาญจนา รุ่งเรือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๖
เด็กหญิงกานต์ธีรา เศียรอุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๗
เด็กชายกิตติคุณ สุขสงวน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงขนิษฐา ราชแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๓๙
เด็กหญิงคณิตกุล ทองร่วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงจันทรัตน์ ชูคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๑
เด็กหญิงจารุภา สอนทุ่ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๒
เด็กหญิงจุฑามาศ บัวทิพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญช่วยแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๔
เด็กชายชญานนท์ รอดบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๕
เด็กหญิงชญานี อุตมะกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๖
เด็กหญิงชนากานต์ แทบทับ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๗
เด็กหญิงชนิดาภา พิกุลงาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงชนินาถ แสงแก้วสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๔๙
เด็กหญิงชนิสรา ชะฎารัมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีสุวรรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงชลลดา บุญเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงชลิดา สวัสดิรุ่ง

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสนเมือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๔
เด็กหญิงญาณัจฉรา บานประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงฐิติมา เกิดความสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๗
เด็กหญิงณัฐชยา รักษ์ศรีทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๘
เด็กหญิงณัฐพร นวลใย

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจกระจ่าง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๑
เด็กชายทรรศนพรรธ แหวนเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พุทธโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุธีรไพจิตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๔ เด็กหญิงทิพศราวรรณ
รักศรีนวล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๕
เด็กชายทีปกร ไหมศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ ชูช่วย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๗
เด็กหญิงธนิศรา บุญถึงจิตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๘
เด็กหญิงธมลวรรณ หินมี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๖๙
เด็กหญิงธาริยา วีระสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก่นจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๑
เด็กชายธีรพงษ์ ชูแก้วร่วง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ เทพทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๓
เด็กชายนครินทร์ สมหมาย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชุมทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๕
เด็กหญิงนรีกานต์ มากเพ็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๖
เด็กหญิงนลพรรณ สุขใส

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๗
เด็กหญิงนลินี นำแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๘
เด็กชายนัฐวุฒิ เพ่งพินิจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๗๙
เด็กชายนันทวุฒิ อยู่ทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงนิชาภัทร จิตรเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๑
เด็กหญิงนิภาพร ใจกระจ่าง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงนุชศรา แจ้งสว่าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สมจริง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๔
เด็กหญิงบูชิตา กาญจนนุกูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงปฎิญญา ช่วยทองสุก

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๖
เด็กชายปณวัตร คุณเวช

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๗
เด็กชายปรมีน สมผลึก

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๘
เด็กหญิงปริฉัตร นมจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๘๙
เด็กหญิงปาณิสรา เย่าเฉือง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงปาริชาต ใจกระจ่าง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๑
เด็กหญิงปยวรรณ สมสามาลย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๒
เด็กชายพลากร รัตนพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๓
เด็กหญิงพัชรพรรณ เถาว์ราม

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงพิมพารัตน์ บุญจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ คงหมุน

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงภัทรวดี บัวทิพย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ บุญถึงจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๘
เด็กหญิงภาวิณี แก้วอาสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๕๙๙
เด็กหญิงมนิตย์ตา อินทรไชโย

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงรัชนก ไชยโม

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ระวังสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงวรรณวลี ไหมศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงวรารัตน์ นำแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เพียรดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงวศินี ชูอินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงวิมพ์วิภา มากเพ็ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี สันนุจิต

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายวีระยุทธ โรจน์สุวรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงศรีสุดา แก้วศรีสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงศศิวิมล จันชู

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๑
เด็กชายศิวกร สุกแดง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๒
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สังข์โชติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๓
เด็กชายสรธร เมืองทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา ชุมเดช

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ รักช่วย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนคช

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๗
เด็กหญิงสุธีธิดา อินทรศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๘
เด็กหญิงสุปวีณ์ ทองงามดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงสุพรรณษา สมนึก

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงสุรารักษ์ เพ่งพินิจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๑
เด็กชายสุรเดช เพ็งจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๒
เด็กหญิงสโรชา ทวีชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขเกษม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๔
เด็กหญิงอชิรญา ทองงามดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๕
เด็กหญิงอรณิชา เคียมการ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๖
เด็กหญิงอัญชสา พรายพรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๗
เด็กหญิงอาทิตติยา นาหัวนิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ อมรเวช

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๒๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขดำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงเจนจิรา ช่วยนคร

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๑
เด็กหญิงเมธาพร ทองคง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๒
เด็กหญิงเมธาวดี ชูยัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญนิตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๔
เด็กหญิงโยษิตา เพียรดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๕
เด็กหญิงขวัญฤดี สุขเพิมพูล

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๖
นายนพดล โรจน์สุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๗
นางสาวนิราวัลย์ จันทร์ทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงปภาวดี คุณเวช

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๓๙
นายวิทวัส เพียรดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๐
นายวิสุทธิภรณ์ อุปลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๑
นางสาวศิริวรรณ วงศ์แก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๒
นางสาวสิริวิมล นวลมาก

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๓
นางสาวสุดสายธาร ทองสีนวล

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๔
นางสาวอภัสรา ตามวรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๕
เด็กหญิงอารียา อมรลักษณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๖
นายจุติพงศ์ จิตพิศาล

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๗
นายชัยณรงค์ ทองผล

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๘
นางสาวณัฐธัญญา คงเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๔๙
นายพิสิฏฐ์ สุทโธ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๐
นายพีระวิชญ์ ชิตเดชะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๑
นางสาวศุภลักษณ์ สิทธิดำรงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๒
นายสุริยา เรืองศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๓
นายณัฐวิทย์ เพ็ชรสีทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๔
นายพงศ์ภัค โชติรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๕
เด็กชายชนาเมธ รักธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๖
เด็กหญิงชาลิสา นมจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองขาวเผือก

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๘
เด็กหญิงธัญชนก ทองอยู่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๕๙
เด็กชายปานเทพ บุญส่ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ ทองตาล่วง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๑
เด็กหญิงวรรณพร พลายบัว

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๒
เด็กหญิงวิชญาพร จุลละเอียด

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงศรีวพา ทองช่วย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ ทองร่วง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๕
เด็กหญิงสิริมาร์ค หัสสุวรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๖
เด็กชายอดิศร ทองร่วง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๗
เด็กหญิงอริสา ชูวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ จ้องการ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๖๙
เด็กชายเทพษฎา หวานดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายกรณรงค์ คงเหมือน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงกรวรรณ ประภาส

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงกัณฐิกา บรรจงการ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ลิวล่อง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๔
เด็กชายณิชาภัทร ไหมสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๕
เด็กหญิงปริมรดา เหมือนสุวรรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๖
เด็กหญิงมลุลี ทองตาล่วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๗
เด็กชายรัชชานนท์ เภอรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๘
เด็กชายศุภกร คงด้วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๗๙
เด็กชายสวิตต์ โมด่านจาก

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายอดิเทพ คงหมุน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๑
เด็กชายณัฐพล เพ็งจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๓
เด็กชายสุขสันต์ เภอรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๔
เด็กชายพีระณัฐ อภัยพงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๕
เด็กหญิงศรัญยุทธ สิทธิดำรงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๖
นายธีรวัฒ พ้นภัย

๑๙/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกำเหนิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ สินไชย

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๘๙
เด็กชายธราดล ทองโอ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ มีศิลป

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๑
เด็กชายปญญา วงค์คำภู

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๒
เด็กชายพัทธนันท์ จิตรบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๓
เด็กชายภูริ เอียดสงคราม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๔
เด็กชายรณกฤต มากจิตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๕
เด็กหญิงรัชกร สุมะหิงพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๖
เด็กหญิงวาสิตา จันทราทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

คงรักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๘
เด็กหญิงสรรค์พร เกาะเปยะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๖๙๙
เด็กหญิงสิตานันท์ เกิดบัวเพชร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ช่วยเรือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงสุธีรา แก้วพรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงอลิสดา ฝกฝายธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พ่วงคง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายเมธี ชูทิพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาบิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายดนุสรณ์ หวนสิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายทศพร กีสุ้น

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงธนัชชา ขาวบาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงบรรณธิการ ปานเนียม

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พันทา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๑
เด็กหญิงวรกานต์ นวลพงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๒
เด็กหญิงวิชญาดา คันฉ่อง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงศิริญญา บุญนวล

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๔
เด็กหญิงอมลวรรณ ช่วยเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๕
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ภู่กลาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๖
เด็กหญิงเจนจิรา สวนสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๗
เด็กหญิงเมทินี คงเหลือ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๘
เด็กชายธันยบูรณ์ ชูชะนะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๑๙
เด็กหญิงนฤมล คำนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายปฐวี แก้วกำเหนิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๑
เด็กหญิงพนิตา แก้วเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๒
เด็กหญิงอริสา ทองชู

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงกฤตพร ทิพศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๔
นายกฤษดา ปลอดแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๕
นางสาวกัญญ์วรา สีสายทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๖
นางสาวกิตติรยา ลัทธิธรรม

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๗
นางสาวณัฐสุธิดา ลัทธิธรรม

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๘
นางสาวทวีพร คงเพ็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๒๙
นางสาวทิวา บุญฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๐
นายปฏิญาน สุคนธสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๑
นางสาวปณิดา เอียดสงคราม

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๒
นางสาวปนัสยา เสริฐเสน

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๓
นายปริญญา คงปราง

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๔
นางสาวปยะวดี ผอมเขียว

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๕
นายพลกฤศ ทองเหมือน

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๖
นางสาวพิชญธิดา นาบิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๗
นายภานุเดช คล้ายนอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๘
นายภูริทัต ขาวสุด

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงวริศรา จันทร์สว่าง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๐
นายวรเมธ ขาวมณี

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๑
นายวัชรมงคล ทองโอ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๒
นางสาวสิริลักษณ์ หนูพินิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๓
นางสาวสุภาพร บัวคง

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๔
นางสาวสุมินตรา คงสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๕
นางสาวอังคณา ทิพย์จันทา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๖
เด็กหญิงเกศศิริ บริโท

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๗
นางสาวกนกกาญจน์ เรืองภิรมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๘
นางสาวกรรณิกา แก้วพิทักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๔๙
นางสาวกิตติภาณี สุวรรณพิพัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๐
นางสาวจริญา ทองพิทักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๑
นางสาวจิรัชญา พันธา

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๒
นายชญานิน ชูแสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๓
นางสาวชนัญชิดา จิสูงเนิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๔
นายชาคริสต์ บุญมาก

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๕
นางสาวณัฐธิวรรณ เสนจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๖
นายณัฐวุฒิ เสนี

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๗
นางสาวดาราวดี ชูทิพย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๘
นายพสธร ช่วยเกลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๕๙
นายพัฒนพงษ์ พลแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๐
นายพัสกร สระแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๑
นางสาวภัณฑิรา คงรักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๒
นางสาวรัตนากร หนูวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๓
นางสาววิภาวดี คงรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๔
นางสาววีราวรรณ ทองเหมือน

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๕
นายศิวนนท์ นางหลาด

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๖
นายสกุล ทองรอด

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๗
นางสาวสิริวรรณ เชยผอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๘
นางสาวสุดารัตน์ ช่องรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๖๙
นางสาวสุธารัตน์ แดงน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๐
นางสาวอรปรียา ผูกสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๑
นางสาวอาริยา ทองเหมือน

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๒
นางสาวเจนจิรา ขาวคง

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๓
นางสาวเจนจิรา มาบุญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๔
นายเจษฎากร ทองปาน

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๕
นางสาวโยธิกา เพ็งพิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๖
นางสาวกนกพร บุญโยดม

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๗
นางสาวกรกช ไพโรจน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๘
นางสาวขวัญชนก รักพวก

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๗๙
นายณัฐวุฒิ เรืองมาก

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๐
นางสาวณิชกมล ทองเม่ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๑
นายธนาธร เอ้งฉ้วน

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๒
นางสาวธัญชนก โพชสาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๓
นางสาวปนัดดา นวนจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๔
นางสาวปยาพัชร ช่วยแข็ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๕
นางสาวลัดดาวัลย์ ทองเหมือน

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๖
นางสาววิชญาพร เอียดชะตา

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๗
นางสาววิริยา หมุนเวียน

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๘
นายสิทธินนท์ เพ็งเผา

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๘๙
นายสุดสาคร อินท่าม

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๐
นางสาวสุพรรษา อินทรทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๑
นางสาวสุภาวดี ศรีรักษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๒
นางสาวสุมณฑา วรรณขาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๓
นางสาวเมธิดา รักษาพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๔
นางสาวชตินันท์ ชัยศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๕
นางสาวพนิตา แก้วพิทักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๖
นายมาศนิธิ สังยวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๗
เด็กชายปฏิภาณ ชุมเสด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๘
เด็กชายอรรถพล วงศ์พุฒ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๗๙๙
เด็กชายธวัชชัย มากมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๐
นายราเมศวร์ คงเคลือน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เสดเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงอาภัสรา นาเลือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงนันทิญา ณ  สม

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงกวินทิพย์ อาจเส็ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงโสภี จำปาฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๖
นางสาวณัฐติยา ทองงอม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๗
นายนพนันท์ เจริญพงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๘
นายศุภณัฐ หลวงพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงกนกรัตน์ ชายภักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายแสง บุญทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๑
เด็กหญิงสมฤดี ฤทธิเดช

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๒
เด็กชายอนันธวัฒน์ คชเวช

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๓
เด็กหญิงภัทรศยา ทองฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๔
เด็กหญิงเกดสุดา อ้นชุม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๕
เด็กหญิงปนัดดา มหารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ เก้าเอียน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ เกตุแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เหลาแตว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๑๙
เด็กชายณัฐกานต์ ชูเพ็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงณัฐพร มงชู

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๑
เด็กหญิงวิรัญชนา รอดสุด

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงอัญชิสา ชิตพิทักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คงการ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๔
เด็กชายวรปรัชญ์ สมทรง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๕
เด็กหญิงวรรณวิสา หงษ์วิเศษ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ควนวิไล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงกุลช์ชญา นาคเวช

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๘
เด็กหญิงกฤติยา แซ่ด่าน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๒๙
เด็กหญิงชนากานต์ ทิพย์กล่อม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ จุฑาศักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงกุลภัสสร สีใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๒
เด็กหญิงธิดาทิพย์ สุวรรณลอยล่อง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายนัฐนันท์ หลงหา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๔
เด็กชายวิทวัส ชุมหนู

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๕
เด็กชายวรเวช หยงสตาร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๖
เด็กชายธนาดุล ธีระกุลพิศุทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๗
เด็กชายชัยชาญ เสียงซ้วน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ หาญแกล้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา นาศร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงโชติมา หาญวัฒนกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๑
เด็กหญิงชฎาภรณ์ บัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๒
เด็กชายภูวเดช หวานสนิท

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ฤทธิจอม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงกุลณัฐ ชายภักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ รักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ กองแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๗
เด็กชายปวริศร น้อยหนู

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๘
เด็กชายจักรภัทร แก้วขนก

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๔๙
เด็กหญิงอัจฉรา ด้วงแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เสียมไหม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๑
เด็กชายภิชาภัทร์ เทพแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทะวงศ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๓
เด็กชายวิษณุ เจริญฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๔
เด็กชายธนบดินทร์ ชูแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๕
เด็กชายภูสิทธิพร เอียมสิน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๖
เด็กชายณรากร มากมูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๗
เด็กชายธนธรณ์ เกตุแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๘ เด็กหญิงณัฎฐกาญจน์
ปราบเสร็จ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๕๙
เด็กชายณัฐพล ทองกัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงพรลภัส ยิงขจร

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๑
เด็กหญิงขวัญนลิน ชัยศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงยลดา เพชรอินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๓
เด็กชายชยกร สุดแกล้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๔
เด็กหญิงวิลาสินี มฤทธิดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๕
เด็กหญิงนิรันรัตน์ ม้าฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๖
เด็กชายศักรินทร์ อุ้ยสุย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงอรพินท์ อินทรเสนีย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๘
เด็กหญิงสุภรัตน์ เศษคง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๖๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ปนแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายเวณุวัฒน์ กังแฮ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงวาสนา ยมรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๒
เด็กชายณัฐภาส ฉับพลัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๓
เด็กชายณัฐนนท์ ณ ระนอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๔
เด็กหญิงวนิดา ณ พัทลุง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๕ เด็กหญิงกระนิษฐนาฎ
จิวถ้อง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๖
เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญขันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๗
เด็กชายอรรถพล นวะศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๘
เด็กหญิงสุพิชชา ขันแกล้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๗๙
เด็กชายทศพร วนิชกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงตติยาภรณ์ ทองเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๑
เด็กหญิงภัณฑิรา คงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก นาทุ่งนุ้ย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๓
เด็กหญิงปณิตา รัตนะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ งูตูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๕
เด็กหญิงอทิตยา มันถะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๖
เด็กชายวรินทร ยิมสง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๗
นางสาววนัชพร แก้วชูดวง

๑๗/๐๓/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๘
นายทิวากร สังข์ขาว

๑๘/๐๓/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๘๙
นางสาวรสสุคนธ์ จันพุ่ม

๑๒/๐๔/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๐
นางสาวสุชาดา แปนช่วย

๑๗/๐๕/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๑
นายโสภณ ชูทิง

่

๓๐/๐๕/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๒
นางสาววรวิทย์ คงอินทร์

๑๖/๐๖/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๓
นางสาวสุภัสสรา รักยิง

่

๒๒/๐๖/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๔
นางสาวจุไรวรรณ เดชมณี

๒๒/๐๘/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๕
นายธวัชชัย กันตังกุล

๒๓/๐๘/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๖
นางสาววิภาวนี แก้วพิทักษ์

๒๕/๐๙/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๗
นางสาวพัทธมน ทองฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๘
นายไกรวิชญ์ แก้วจันทร์

๑๔/๑๐/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๘๙๙
นางสาวอุษา บุญส่ง

๐๗/๑๒/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๐
นางสาวสุภารัตน์ สุดแกล้ว

๐๗/๐๑/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๑
นางสาวนิภาพร ชูเอียด

๒๘/๐๑/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๒
นายธนารัตน์ ชุ่มช่วย

๓๐/๐๑/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๓
นายพิสุทธิ

์

ปานแดง
๐๒/๐๒/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๔
นางสาวอธิชา สิงห์อินทร์

๐๔/๐๒/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๕
นางสาวปฏิภาณ พรหมมี

๐๕/๐๒/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๖
นางสาวณัฐริกา นิลสะอาด

๒๒/๐๒/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๗
นางสาววิมพ์วิภา คงขำ

๑๒/๐๓/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๘
นางสาวโศภิษฐา จันทร์เกษม

๑๓/๐๓/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๐๙
นางสาวจิราพัชร ทองเกลียง

้

๒๕/๐๓/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๐
นายสุรนาท มีลาภ

๒๙/๐๓/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๑
นางสาวอัญญารัตน์ โยชุม

๐๔/๐๔/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๒
นางสาวรักษิณา เฉียงลิน

้

๑๖/๐๔/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๓
นางสาวณัฐพร คุ้นเคย

๒๑/๐๔/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๔
นางสาวพัชริดา สังขาว

๐๒/๐๕/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๕
นายศราวุฒิ นาทุ่งนุ้ย

๑๐/๐๕/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

คงหนู
๑๗/๐๕/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๗
นายราเชนทร์ กริชกำจร

๐๓/๐๖/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๘
นายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีเกตุ
๐๔/๐๖/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๑๙
นายกันตวิชญ์ จันสุข

๒๓/๐๖/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๐
นายอัฐพงศ์ จิตรบุญ

๐๑/๐๗/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๑
นางสาวนำฝน หนูวงศ์

๑๙/๐๗/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๒
นางสาวพนิดา สุดคุ้ม

๒๕/๐๗/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๓
นางสาวปติมา ลักษณะพริม

้

๓๐/๐๘/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๔
นางสาวจุฬานันท์ จันทร์พุ่ม

๐๘/๐๙/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๕
นางสาวมาติกา รัตนะ

๐๘/๐๙/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๖
นางสาวอภิสรา นะวะกะ

๑๔/๐๙/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๗
นางสาวอภิชญา มัจฉาเชียว

่

๑๘/๐๙/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๘
นายสิทธินันท์ นุ่นสงค์

๒๕/๐๙/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๒๙
นางสาวทิพวรรณ ทับทอง

๒๘/๐๙/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๐
นางสาวภัทรวรรณ ยิงดำนุ่น

่

๐๒/๑๐/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๑
นางสาวนันทิกานต์ ไชยสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๒
นายธนวิชญ์ ชิตพิทักษ์

๑๑/๑๐/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๓
นางสาวญานิศา มงชู

๑๗/๑๐/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๔
นางสาวชลธิชา บุญส่ง

๒๓/๑๐/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๕
นายณัฐพงศ์ วิไลรัตน์

๐๕/๑๑/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๖
นางสาววัสนันท์ นิมเพ็ง

่

๑๖/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๗
นางสาวเกษมณี มณีโรจน์

๑๗/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๘
นายเดชอรุณ นุ่นสงค์

๒๔/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๓๙
นายศักดิชัย

์

พรหมสุทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๐
นายวีระพล อินทรเสนี

๐๔/๑๒/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๑
นายนันทชัย ชัยรัตน์

๑๒/๑๒/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๒
นางสาวอริณยา ชูทอง

๑๕/๑๒/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๓
นายครรชิต รัตนะ

๑๖/๑๒/๒๔๘๙

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๔
นางสาวปฏิยา เพ็ชรขัน

๑๓/๐๓/๒๔๙๐
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๕
เด็กหญิงกมลชนก นาวาแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๖
เด็กหญิงกมลชนก เพ็ชรสุกแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๗
เด็กชายกมลเทพ แก่นแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๘
เด็กหญิงกรวรรณ เกลียงรัตน์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๔๙
เด็กชายกรวิชญ์ ษัฏเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายกฤชชัย ฉัตรอนันต์วงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๑
เด็กหญิงกัญญณัท จินดาแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๒
เด็กหญิงกัญยารัตน์ พลบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๓
เด็กชายคฑาวุธ เสียงเส้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๔
เด็กชายคณิศร บัวมีกลิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๕
เด็กชายครรชิตพล เพชรโรง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๖
เด็กหญิงคีตกานท์ บัวทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๗
เด็กชายจตุชัย เพชรเล็ก

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๘
เด็กหญิงจรรยา รักษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๕๙
เด็กหญิงจริยา เข็มทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ หีบแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๑
เด็กชายจักรภัทร หีบแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๒
เด็กชายจักรี ศรีสมัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ อระภาพ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๔
เด็กหญิงจีระนันท์ แก้วลาย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินสมทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มุสสิตรัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๗
เด็กหญิงชญานี ช่วยดู

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๘
เด็กหญิงชลธิชา ทองสาย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงชลธิชา เรืองหนู

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายชวกร กิตติคุณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๑
เด็กชายชัยพงค์ ทองชู

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๒
เด็กชายชาตรี ครชาตรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ งามสมพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๔
เด็กชายญาณกร เกือบุญส่ง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วทองสวน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๖
เด็กชายณัฐพงค์ ใจตรง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๗
เด็กชายณัฐภัทร นิลรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๘
เด็กชายดนุภัทร ทัศนีย์สุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๗๙
เด็กชายดนุเดช หนูส่ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงดวงกมล ชำณรงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๑
เด็กชายทวนชัย พิมพ์สิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๒
เด็กชายธนกฤต ยงประเดิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๓
เด็กชายธนกฤต แก้วงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๔
เด็กชายธนพล ดีบุก

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๕
เด็กชายธนพล ทองใบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๗
เด็กหญิงธนัชพร บุญเพิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๘
เด็กชายธนัทเทพ เพชรเล็ก

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงธนัสถา เซ่งง่าย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายธรรมสิทธิ

์

ปราบเขต
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๑
เด็กชายธวัฒิชัย ทองใบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๒
เด็กหญิงธัญจิรา หนูเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงธัญวลัย ไพเราะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงธาราพร บัวสีจัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชเดิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๗
เด็กชายธิติวุฒิ ศรีจันทร์ทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๘
เด็กชายธีรภัทร ชัยเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๑๙๙๙
เด็กชายธีรภัทร สุกรอดรู้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สมานพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายธีรเดช บัวลอย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายนรินทร์ สิงหเสม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงนลินนิภา เกิดผล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายนวดนย์ นวนหงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายนวทัพพ์ ภัติศิริ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายนันทยศ มัดถารักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายนันทวิทย์ ช่างเรือทำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญเกือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงนุสรา ขวัญไขว่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงนำเพชร ขุนอินทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ นกสีแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงปรัชญา คุ้มสังข์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงปริญญา คุ้มสังข์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงปริยากร ชมชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงปวีณา จันบดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายปานุพงศ์ รัตนเรืองบวร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงปานไพลิน หนูเซ่ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายปยะวัฒน์ ประทุมวัลย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงผกากาญจน์ คงจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายพงศธร นุ่นชูผล

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายพชรพล สอนซ้าย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายพลกร ศรมีศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เริมรมสุกร์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงมีสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายพีรวิชญ์ แดนทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงภัทรชนก อ้นเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายภัทรพงค์ หีบแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายภัทรพงษ์ มีเจ้ย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายภัทรพล อ้นชุม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ตันติมณี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายภาณุเดช อินคง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงภาวนียา แก้วเขียว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายภูธนัติ เทพอักษร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายภูริภัทร ราชเดิม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายภูเบศวร์ คงทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงมาลิสา ปานเต็ง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงมิงกมล

่

เมืองสุด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายมุจลินท์ ซุ้นฮ้อ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงรจนี เนียวย้อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงรมิดา วงศ์เอียม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายระพีพัฒน์ แจ้งแสง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทิพเศษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงรุ้งนภา โอทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงลลิตภัทร ชูมณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงลลิภัทร เพชรสุด

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงวนัชพร ยอดวิเชียร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายวรวิช สมสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงวาสนา ทองอ่อน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงวิภาดา หัวหิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงวิลาศิณี อ่อนรู้ที

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงวิศรทิพย์ โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายวิเศษศิฐ คงอ่อนศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายวีรภัทร ปานมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายวีรภัทร เศษสิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายศราวุธ แก้วเซ่ง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงศศิกานต์ พูลศิลป

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงศศิมณฑ์ ลันเต้ง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล บุญรอด

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายศักดิชาย

์

หีบแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายศุภกิจ คงประสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

จริงจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงศุภิสรา อ่อนรู้ที

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายสหรัฐ ใจรืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงสิตานัน เพชรขัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จีนประชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงสิริกานต์ ชูอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา เถนว้อง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียวบุญจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายสุธิพล แก่นแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุมิตรา ดำคชรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงหอม จันบดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงอณิสา ดำชูแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายอนุศิษฏ์ คงเอียด

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงอริยา วุ่นสังทำ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงอรุณวรรณ ชูแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายอลงกรณ์ ชัยชู

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายอัคคัญญะ จีนประชา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงอัญชลีพร แก้วเพ็ง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา เข็มทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายอิศวะ มีแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงอโรชา เพชรอินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

ศรีคง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงเนือพลอย

้

ขุนอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายโชคชัย บัวชูก้าน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงใบหยก เข็มทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายไชยวัฒน์ ช่วยหนู

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ แม้นเหมือน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประสาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนมาก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ปราบแทน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เจ้ยทองศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายณัฐนิช ทับทิม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญส่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๕
นายดนุพล พลบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงถิรณิชา ทองสินสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงทิพภักดิ

์

แซ่ตัน

๋

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายธนภัทร นามโคตร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายธนวัต บุญเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงธนัชชา ทองดียิง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายธวัชชัย ทองประดับ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงนภัสสร ขวัญศรีสุทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สารักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายปุระชัย แกล้ววิกย์กิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายพงศ์ตะวัน คงรักที

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี หนูหวาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายภาโชค เงินสมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกลาง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงวิภาดา เกือบุญส่ง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายวีรวัฒน์ วารีรัตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๑
เด็กชายวุฒิชัย ทับเทียง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๒
เด็กหญิงศิริฤทัย เอียดชูทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๓
เด็กชายสฤษดิพงศ์

์

เพ็ชรฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ วงค์ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๖
เด็กหญิงสุวดี ชูบุญส่ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ สงคง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๘
เด็กหญิงเกศณีย์ จงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๑๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ แก่นแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายเจษฎา ศรีสมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๑
เด็กชายเฉลิมพล พรหมเนตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๒ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ศรีเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๓
เด็กชายโชติวัฒน์ รักษาจิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายไตรภพ ดีเบา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๕
เด็กหญิงกัญญาภัค เหล่าศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงญาณภัทร ไหมจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๗
เด็กชายทัตพงค์ ด้วงชู

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๘
เด็กชายธนกฤต ชูชมชืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๒๙
เด็กหญิงปริศนา แสนสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายภาคภูมิศักดิ

์

ชำนาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๑
เด็กชายภาณุ ปานเม่ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๒
นางสาววิมลศิริ อุบล

๒๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๓
เด็กหญิงศศิภักดิ

์

แต้มประสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

เพ็ชรจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ พูดเพราะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงเมธินี แสงแจ้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๗
เด็กชายเอกชัย อ้นเพ็ชร

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๘
เด็กหญิงโยษิตา หนูวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๓๙
เด็กหญิงชลธิชา จีนนำหน้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๐
นางสาวณัฐพร คีรีรักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๑
นายณัฐวัฒน์ สารักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๒
นายภานุพงศ์ เกือบุญส่ง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๓
นางสาวรัชภรณ์ จันหอม

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๔
นายศตวรรษ พูดเพราะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๕
นายศรัณยู ผละดาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๖
นางสาวสิทธรัตน์ อ่อนรู้ที

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๗
นางสาวสุทธิชาดา แสงรุ่ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยมงคล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๔๙
เด็กชายกรวิศักดิ

์

วังร่ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๐
นายกสิกร สมศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๑
เด็กชายกิตติทัต จันทร์ทิพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๒
เด็กชายก้องเดช นนทแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๓
เด็กหญิงขวัญฤดี แต้มประสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๔
เด็กหญิงจอมขวัญ อินคง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๕
เด็กหญิงจิรนันท์ น้อยหนู

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ขาวปาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๗
เด็กหญิงชมพูนุช กีสุ้น

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๘
เด็กหญิงชลธิชา ค้อทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๕๙
เด็กหญิงธิญาดา กิจชล

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงนงนภัส จันทร์สะอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๑
เด็กหญิงนฐนนฑ ขุนทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๒
เด็กหญิงนนทิชา เอียมละม่อม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๓
เด็กหญิงนริศรา ชาตวนิช

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๔
เด็กหญิงนุชนาถ ดำหมดศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๕
เด็กหญิงบุตรษราพร ลันสิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๖
เด็กหญิงปพิชญา โออินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๗
เด็กหญิงปวีณา อ่อนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๘
เด็กชายปวีร์ สมาธิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๖๙
เด็กหญิงปยวลี ใจซือดี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายพงศธร จันทร์เกือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ดีสวน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๒
เด็กหญิงพัชรพร ทองคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๓
เด็กหญิงพิชญาภัค รอดศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๔
เด็กหญิงพิชญาภา รอดศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๕
เด็กชายภราดล มีสิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๖
เด็กหญิงวรัชยา แซ่ท่อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๗
เด็กหญิงวิวรรณรัตน์ การัยภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๘
เด็กชายวุฒิชัย สีนา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๗๙
เด็กชายอัครวิชญ์ ขวัญศรีสุทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงอังศุชวาล บุญแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๑
เด็กหญิงอาภัสรา กลินหอม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๒
เด็กชายเพียงเพียว ประมวลศิลป

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๓
เด็กชายแสนยากร สงสีจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๔
เด็กหญิงโชติกา เทพสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๕
เด็กหญิงโพธิอินทร์

์

พลเดช
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๖ เด็กหญิงกมลชฎาภรณ์
ประสงค์กิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๗
เด็กชายจักรภพ เจือกโว้น

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หาญแกล้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๘๙
เด็กหญิงชมพูนุช ทองแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงซันมา ทิงนุ้ย

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๑
เด็กชายทินพันธุ์ เต็มสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงบุญญรัตน์ ทองอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๓
เด็กหญิงภัทรประภา ไหมชู

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๔
เด็กหญิงมนฤดี ขุนชิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๓ / ๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๕
เด็กหญิงรัชรพร สุสิคง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๖
เด็กหญิงรุ่งนภา อินทโร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๗
เด็กชายวรพงศ์ แสนสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๘
เด็กหญิงวรรณิดา เพ็ชรชุม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๑๙๙
เด็กชายวรานนท์ ศรีจะทิง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีเกือ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงอภัสรา แก้วสงขลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายอมรเทพ เพชรสุก

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงอมลวรรณ คงชุม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายไกรวุฒิ สงบดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยคุณา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงกรสิรินทร์ มากสอน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายจักรกฤษ ห่วงจริง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ เมืองราช

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงญาสุมินทร์ สุขคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๑
เด็กชายณัฐกร บุญเสน

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ช่วยบุญชู
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ วุฒิศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๔
เด็กหญิงปทมาวดี เรืองรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๕
เด็กหญิงพรพรรณ ชูชืนจิตร

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปราบเขต

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๗
เด็กหญิงมลิสา ช่วยสถิตย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๘
เด็กชายสว่าง บัวทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๑๙
เด็กหญิงอนุสรา ทองจิตต์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงอนุสรา เกือท่าดี

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๑
เด็กหญิงแพรพิไล มาจิตตา

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงโสมระวี ณ นคร

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๓
นางสาวกาญจนา คำแปน

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๔
นายจรูญโรจน์ ศรีวิเศษ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๕
นางสาวจุฑาทิพย์ ยอดชุม

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๖
นายชนิสร ศรีไกรไทย

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๗
นางสาวญาณิศา แก้วสองสี

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๘
นายณัฐพงศ์ แสงหิรัญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๒๙
นางสาวตวิษา ยอดชุม

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๐
นางสาวทอฝน ชัยเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๑
นางสาวนุชจรีย์ ไชยวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๒
นางสาวบุษยา สุขเสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๓
นางสาวปริญาภัทร เรืองขนาบ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๔
นางสาวพนิดา จินดาวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๕
นางสาวพัทธนันท์ ขวัญดำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๖
นายวัชรินทร์ ดำทิพย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๗
เด็กหญิงวิทันยา นคราวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๘
นางสาวศิริลักษณ์ กลินจันทร์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๓๙
นายสุทธิรักษ์ สุขสนิท

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๐
นายอดิศร ผิวเหมาะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๑
นายอาทิตย์ หนูประสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๒
นางสาวเกศรินทร์ เสิดเสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๓
นางสาวธนพร คีรินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๔
นางสาวรุ่งนภา จิตดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๕
เด็กหญิงกมนนุช ทองดียิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๖
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ตัน

๋

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดำเกาะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๘
เด็กหญิงเบญธิตา คงศรีอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ เชียรแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงพิยดา แสงแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๑
เด็กหญิงมัทณา แดงสมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๒
เด็กหญิงรัตนาวดี ทรัพย์สิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๓
เด็กหญิงเข็มอัปสร แสงหิรัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๔
เด็กหญิงจันทิวา แซ่ตัน

๋

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๕
เด็กหญิงชลธิชา คงศรีอ่อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๖
เด็กหญิงกมลชนก บัวดำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๗
เด็กหญิงกมลวรรณ นวลสาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัค พันธุ์วนิชดำรง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สงคราม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายกิตติธร แซ่โง้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๑
เด็กชายจักรบดินทร์ ไชยเซ่ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๒
เด็กหญิงชญานิษฐ์ เรียบร้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๓
เด็กหญิงชนิกานต์ โทธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๔
เด็กหญิงชนิดา พัฒนาโคกเคียน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๕
เด็กหญิงชนิสรา จำปา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๖
เด็กชายชยกฤช อนุรักษ์ตานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๗
เด็กชายชยากร แซ่กัว

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๘
เด็กหญิงชาลิสา ยิมเยาะ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๖๙
เด็กชายชุติพนธ์ เมืองแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงชุลีพร คงแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๑
เด็กหญิงช่อลัดดา แกล้วทนงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๒
เด็กชายฐานันดร ฤทธิเดช

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ จำปาศิลป

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๔
เด็กชายณฐกร สองรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วกลิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๖
เด็กหญิงณัฐภัสสร จูศิริพงษ์กุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงทิพรัตน์ พันธุเสน

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๘
เด็กชายธนพิพัฒน์ เกลียงทิพย์

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุเหร็น

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายนนทวัฒน์ รามวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๑
เด็กชายนราเชน นุ้ยเอียด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๒
เด็กชายนิธิภัทร หลักศิลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ นวลพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๔
เด็กหญิงปภัสรา แปนชุม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แซ่อุ้ย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๖
เด็กหญิงปุณยนุช หงษ์ขุนทด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๗
เด็กชายพงศ์พสิน แสงนิรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๘
เด็กชายพฤทธิ

์

แก่นจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๘๙
เด็กหญิงพิชานันท์ ทองชู

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงฟารุ่ง แกล้วทนงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๑
เด็กหญิงภาวินี เพ็ชรหิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๒
เด็กชายภาสกร คีรีรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๓
เด็กชายภูมิภัทธ์ เกตริน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๔
เด็กหญิงภูสุดา ธนโภคนันท์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๕
เด็กหญิงมุกวิภา จรูญศักดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๖
เด็กหญิงวันวิสา คงแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๗
เด็กชายศิรภพ มากมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๘
เด็กชายสหรัฐ จันทร์ช่วยนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงสุธิมนต์ สารวัตร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุพินดา ดีมะเริง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี จินดาแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงสุวพิชชา เกือทอง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ ม่วงงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายอภิเชฐ หอมตระกูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายอมรเทพ จักรกรด

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายอมฤต วรรณา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายอัษฎาวุธ ท่าจีน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงเกสราภรณ์ นนทแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายเทพโสภณ ชูชมชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงกชมน ทองมาก

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๑
เด็กชายกีรติ จิโรจน์กุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๒
เด็กหญิงชณิตา มาศเมฆ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๓
เด็กหญิงชัญญานุช ชูกระชัน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

แสงรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๕
เด็กหญิงณัฐชยา ถินนัยธร

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๖
เด็กหญิงณัฐลดา จิรวิศิษฐาภรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๗
เด็กหญิงณัฐสุดา สวัสดิรัตนวไล

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๘
เด็กหญิงณิชกมล ฤทธิพรัด

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๑๙
เด็กชายตันติกร พลประสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายทัตตเดช สารวัตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๑
เด็กหญิงธนัชญา ภิรมทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๒
เด็กหญิงธนัญญา สังข์ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๓
เด็กหญิงธนัสวรรณ รักแหลมแค

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๔
เด็กหญิงธัญชนก บุญเกือ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๕
เด็กหญิงธัญญปรัชญ์ ตันติพนาทิพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๖
เด็กหญิงนงนภัส สุกไข่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๗
เด็กหญิงนภัสสร แทนกลาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๘
เด็กหญิงนริสรา ภู่เจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส หลีจุย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ปกษานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๑
เด็กหญิงบุญญิสา อันจุ้ย

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๒
เด็กหญิงปณิตา สองเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๓
เด็กหญิงปนัดดา ตุหรน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๔
เด็กหญิงปรางวลัย ยอดรักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๕
เด็กหญิงปองกานต์ รัฐการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๖
เด็กหญิงปทมา ทองทรัพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๗
เด็กหญิงพรรณวษา กล้าผจญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๘
เด็กชายพีรพล นาเกลือ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๓๙
เด็กชายพุทธิพงษ์ พลอินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงภวิกา ทองเกลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ วิเชียร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๒
เด็กหญิงวิชญาดา เรืองสันติดำรง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๓
เด็กชายวุฒิภัทร ผลิผล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๔
เด็กชายศิวกร สมศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๕
เด็กชายศุทธวีร์ แก้วพิทักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๖
เด็กชายศุภสรรค์ ลังทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๗
เด็กหญิงสิริกัญญา นามเข็ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๘
เด็กหญิงสิริขวัญ ทองใย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๔๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ นาเกลือ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๑
เด็กหญิงสุคันธมาตย์ คงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวชุม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ มัดเสม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๔
เด็กหญิงสุพรรษา วงชาตรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๕
เด็กหญิงสุรัสวดี ทองชนะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๖
เด็กหญิงสุวรรณดี รุ่งรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ อินขาว

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๘
เด็กหญิงสู่ฝน เจ๊ะหมวก

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ กองอู๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงอรอุมา นนทรักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงอินทร์ทิรา พันธ์เหลือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๒
เด็กชายกิตติกร เลิศรักษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงจีรภา นาศร

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๔
เด็กหญิงชมพูนิกข์ เรืองศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ นิลเลิศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๖
เด็กหญิงทิพวิมล พันสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๗
เด็กหญิงนภาสร ประดิษฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๘
เด็กหญิงปนสุดา เพราเพริศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๖๙
เด็กหญิงฝนทิพ เพชรสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงพรสิริรัตน์ เพชรสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๑
เด็กหญิงพรหมพร ภีสระ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๒
เด็กชายภัทรดนัย อิมพร้อม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๓
เด็กชายภัทรพงศ์ หมินหลัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๔
เด็กหญิงมณฑิตา เดชรักษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๕
เด็กหญิงวรนาถ อุตสาหะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๖
เด็กชายวรัญชิต ศรีน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๗
เด็กชายวราเทพ คงดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๘
เด็กหญิงวันเพ็ญ ศรีประสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๗๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ แก้วจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายสุรชัย นวลสุวรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๑
เด็กชายสุรภัสสร์ ชูพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๒
เด็กชายอนุชา สองสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๓
เด็กชายเจษฎา กิมเจียม

้ ้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๔
เด็กหญิงกันตนา บุญศัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๕
เด็กหญิงญาณินท์ ไพรศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จักรกรด

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๗
เด็กหญิงนภัส ปรีชา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๘
เด็กชายประวิทย์ ทวนศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๘๙
เด็กชายปยนันท์ คงอินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายพงศกร เจือบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๑
เด็กหญิงวนัชพร เชียเท่า

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๒
เด็กหญิงวนิดา บัวอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๓
เด็กหญิงวรนุช อุตสาหะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๔
เด็กชายศรายุทธ ชูประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๕
เด็กหญิงสุปราณี เต้นปกษี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๖
เด็กหญิงสุปรียา ตุหร่น

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๗
เด็กหญิงสุภาพร สิทธิพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๘
เด็กชายอดิศร กุลหลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๓๙๙
เด็กหญิงอรวรรณ ปุยพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงอัครมณี ดำจัน

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายไชยวัฒน์ ขวัญจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์นุช

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยกทวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญลาภ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงกังสดาล ทัศนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๖ เด็กหญิงกาญนาภรณ์ นาคเล็ก
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีวิเวก

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายจิรวัตร ภีสระ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายจิรันตน์ บุญช่วย

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงชมพูนิกข์ คงนวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๑
เด็กหญิงนิพาดา อินทรโยธา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๒
นางสาวนำทิพย์ สมจริง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๓
เด็กชายปยะวุฒิ สงสาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๔
เด็กหญิงภัทรวดี เพชรสี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๕
นายราเชน อุทุมพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๖
เด็กชายวรพล อนุพงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๗
เด็กหญิงวันวิสา ศรีสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๘
เด็กหญิงวาสนา ศิริพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๑๙
เด็กหญิงศรินยาวดี สวนอาษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงสุดาภรณ์ ชูวิจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๑
เด็กหญิงอมลทิพย์ จันทร์เมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๒
เด็กหญิงอรวรรณ เรืองฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๓
นางสาวอลิตา บัวอ่อน

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๔
เด็กหญิงอังคณา กิมเจียม

้ ้

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๕
เด็กหญิงเจนจิรา คงอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ เพชรสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๗
เด็กหญิงภัทรดา คงชีพา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงชยาภรณ์ แก้วชิต

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๒๙
เด็กชายณัฐวุฒ วังเมือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายธนภัทร หวาหาบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๑
เด็กชายธนะรัตน์ พงศ์ชู

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๒
เด็กหญิงนภัสร ดาบทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ พงศ์ชู

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๔
เด็กหญิงปยนุช สัญวงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๕
เด็กชายวรธันย์ สุนธนนท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๖
เด็กหญิงสุชาวดี บุญพรหม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๗
เด็กชายอรรทพล สงสังข์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๘
เด็กหญิงณิชกานต์ จินดาพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๓๙
เด็กหญิงดีน่า ลำพาย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงปุนณิสาก์ จิตพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๑
เด็กชายภัทรพล กลับเต่า

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๒
เด็กหญิงศิรินันท์ ศรีปรางค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๓
เด็กหญิงสุดาพร ปานยัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๔
เด็กหญิงสุภิญญา มิเหละ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๕
เด็กชายอดิเทพ กาหยี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๖
เด็กหญิงอนุธิดา ขุนทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๗
เด็กหญิงฮันดา กังแฮ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๘
เด็กหญิงเขมจิรา ตาวัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๔๙
เด็กชายเจษฎาพงษ์ มงชู

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงเพชรลดา เพชรเอียด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๑
เด็กหญิงญาณิศา อ่อนไทรงาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๒
เด็กชายภานุพงศ์ จินดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๓
เด็กหญิงเกวลิน รอดแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๔
เด็กหญิงธารทิพย์ ฤทธิสาคร

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๕
นางสาวสรัลพร เขาหลัก

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๖
นายสรณัสิริ แซ่อึง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๗
นางสุปราณี คงภักดี

๒๘/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๘
นางวัจนา จันทร์หอม

๐๙/๐๘/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๕๙
นายสิทธินนท์ พรศิลป

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๐
นายเชษฐา ด่อหล๊ะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๑
นางสาวศศิธร บัวโพด

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๒
นางสาวโสภาพันธ์ มีแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๓
เด็กชายพงศกร ชัยปรีชา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๔
เด็กชายไชยวัฒน์ สองเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๕
เด็กชายเกรียงไกร อุทาหรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๖
เด็กชายวราวุธ รักร่วม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๗
เด็กหญิงสุธิสา แก้วพิทักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงอุทุมพร บัวโพด

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๖๙
เด็กชายมงคล หมินหมีด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทสุวรรณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๑
เด็กหญิงวรรณวิสา ขันสุยะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๒
นางสาวสิริญาภรณ์ สิทธิเม่ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๓
เด็กชายธนพัต เกตุรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๔
เด็กหญิงอริสา จันทร์โหนง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๕
เด็กชายเมธา ไหลฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๖
เด็กหญิงนฤมล พรหมดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๗
เด็กหญิงอมราวดี อิฐรงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๘
เด็กชายอโณทัย โอภาโส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๗๙
เด็กหญิงธันย์ชนก เม้าคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงสุภนิดา พรหมดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๑
เด็กหญิงบุตรสตรี บุญกำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๒
เด็กหญิงนันทิกา เปาทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๓
เด็กชายธารา อาจหนู

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๔
เด็กหญิงโชติกา ปญจวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๕
เด็กหญิงพิชชาพร มีจอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๖
เด็กชายพัฒน์พงศ์ ทองชู

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๗
เด็กชายวรวุฒิ ชูจิตร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์โนนเชือก

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๘๙
เด็กหญิงลลิตา สงคราม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิมมณี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๑
เด็กชายกรกฤต พรหมบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ กระจ่างฉาย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ศรียาภัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๔
เด็กชายภานุพงศ์ นวลสาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๕
เด็กชายกฤษฎา ทองเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๖
เด็กหญิงชลดา ออกฉิม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๗
เด็กหญิงศศิกร อินทรรักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๘
เด็กหญิงนธิตา พันธ์ทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๔๙๙
เด็กหญิงอารียา คำอาบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย เทพเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

บุญภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายธนพงศ์ มิแหละ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายพิเชษฐ์ หนูน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญทับชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงเฟองฟา ทองสิงห์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ฤกษ์สุทัศน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายภานุ อินทรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงอภิสรา กลินรัญ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายณัฐพนธ์ ทองนวน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๐ เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ทวิสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๑
เด็กหญิงวริศรา ศรีบวรวิวัฒน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๒
เด็กหญิงจันทิรา พานแสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๓
เด็กหญิงพัชรี คำอาบ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๔
เด็กหญิงปณิดา ปงเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๕
เด็กหญิงเหมือนฝน ทรพฤติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๖
เด็กหญิงชลลดา ทองนวน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๗
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ มักอาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๘
เด็กหญิงสุภัสสรา ม่วงแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๑๙
เด็กชายอธิวัฒน์ ซ่อนกลิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายนวพรรษ ศรีระพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๑
เด็กชายพลากร สอนอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๒
เด็กชายตะวัน ศรีสมัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๓
เด็กชายศุภชัย ส่งทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา คงประสม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๕
เด็กหญิงพรสรวง หนุนวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองสวน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๗
เด็กหญิงชฎาทิพย์ คงด้วง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๘
เด็กหญิงสุชาดา ก่อพุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๒๙
เด็กหญิงอลิศา ทองแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่หลี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๑
เด็กชายธนารักษ์ กายเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๒
เด็กชายธีรวัช สุขแสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงธนวรรณ พัวเจริญเกียรติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงบัณฑิตา วสุกัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๕
เด็กหญิงสุพิชญา มีเจ้ย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๖
เด็กหญิงสิรินยา แก้วงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๗
เด็กชายพุตินาท ปรางหมู่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๘
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์สุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๓๙ เด็กหญิงฤทัยจักรพรรดิ
เกือบุญส่ง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร เกือรอด

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๑
เด็กหญิงอัจฉะริยะ ศรีจันทร์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๒
เด็กชายปุณณวิช เพ็ชรสุกแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๓
เด็กชายธนากร ราชเดิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๔
เด็กหญิงตรีสรา คงชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๓ / ๙๐

้
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่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๕
เด็กหญิงธิติยาภรณ์ อ่อนรู้ที

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๖
เด็กหญิงเกสราภรณ์ แสงแจ้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๗
เด็กหญิงเมธินี แก้งเพ็ง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๘
เด็กชายนรวีร์ พัวเจริญเกียรติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๔๙
เด็กชายชัชพงศ์ ชูชมชืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายอิชฌน์วัส เพ็ชรสุกแสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่หลี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลอดทุกข์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๓
เด็กชายเจษฎา แซ่ติว

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๔
เด็กชายธนภูมิ ชูชมชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๕
เด็กชายจักรพรรดิ ศรีจันทร์ทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๖
เด็กชายจารุกร ปรางหมู่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๗
เด็กชายหฤษฎ์ เลขจิตต์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๘
เด็กหญิงณิชาวดี สินอ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๕๙
เด็กชายธีรยุทธ ทิพเศษ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายพีรพล ทองดียิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๑
เด็กชายณัฐกิตต์ แปนชู

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๒
เด็กชายอนุสรณ์ พลัดทองศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๓
เด็กชายพงศ์นรินทร์ ชอบชูผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๔
เด็กชายเด่นชัย ยิงสุข

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๕
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ขวัญศรีสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๖ เด็กหญิงพลอยพรรณราย

คงสาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๗
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงหิรัญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๘
เด็กชายธีรเดช เซ่งง่าย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๖๙
เด็กชายกลวัชร อิมเอิบ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายพิชานนท์ ศักดิกิจจรุง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๑
เด็กชายยศพนธ์ ชุมี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงพิมนภาภรณ์

ชันดี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ พลัดทองศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๔
เด็กหญิงลภัสรดา สักเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๕
เด็กหญิงอังคณา ขำณรงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน ขวัญศรีสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๗
เด็กหญิงวนิดา เอียดชูทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๘
เด็กชายจักรฤษณ์ มากนคร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๗๙
เด็กชายปฏิพล เนืองฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๔ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ หนูวัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชยจิตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ปราบแทน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๓
เด็กหญิงปยนุช อ่อนรู้ที

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๔
เด็กชายธนกฤต เพ็ชรฉุย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๕
เด็กหญิงสุมลทา ดำแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๖
เด็กหญิงศิวพร หาดสุด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๗
เด็กชายนิติ พลัดทองศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๘
เด็กชายสิทธินนท์ เพ็ชรศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๘๙
เด็กหญิงบุญญิสา กล่อมพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ต้นกาบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๑
เด็กหญิงวรรณพร ดำแข็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ทิวานนท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๓
เด็กหญิงปณฑิตา นาคนุกูล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๔
เด็กหญิงมณฑ์ชิตา กันทะบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๕
เด็กชายปณณทัต นาคนุกูล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๖
เด็กชายวรภัทร คงประสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๗
เด็กชายธนายุต กุ้งทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๘
เด็กชายกฤตพล สักแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๕๙๙
เด็กชายไชยภัทร ขวัญทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงธนวรรณ ทองย้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทอนหยี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงนุชนาถ แก้วยัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงปทมินี ด้วงชู

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา หนูเซ่ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงศศิวิมล แดงส่งศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ต้นกาบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงชัญญานุช อ่อนสี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงขวัญชนก ชูหอยทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายฐณภัทร ขวัญเมือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉัตรอนันต์วงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๑
เด็กชายภวันยู ศรีจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๒
เด็กชายพัชรพล รอดดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๓
เด็กชายตฤณ ช่วยหนู

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๔
เด็กชายกัณตยศ ชูหอยทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๕ / ๙๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๕
เด็กหญิงพิชชาพร อ่อนสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๖
เด็กชายอดิเทพ รัตนเรืองบวร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๗
เด็กชายอภิรัชฎ์ พูดเพราะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๘
เด็กหญิงอภิษฎา ราชเดิม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๑๙
เด็กชายสุชานันท์ เพ็ชรศรีช่วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงสิริพร เชยจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วทองสวน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงนันทวรรณ ขวัญศรีสุทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๓
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขทรัพย์สร้าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๔
เด็กชายภูมิติศักดิ

์

คนเทียง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวลอย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๖
เด็กหญิงวรัญญา เกตุแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เพชรสุทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๘
นายภูริทัต สงขาว

๒๙/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๒๙
นางสาวอัจฉราภรณ์ นิลรัตน์

๑๐/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๐
นางสาวธณิษฐา เฉียงเถาว์

้

๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๑
นางสาวนรีกานต์

ประกอบเขาทอง ๑๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๒
นางสาวจิรนันท์ อุดมคณารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๓
นางสาวณัฐกมล เยาว์ดำ

๑๙/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๔
นางสาวเบญจวรรณ แก้วเจือ

๑๒/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๕
นางสาววิลาสินี แสงนำ ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๖
นางสาวอัญชิสา ไชยมล

๒๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๗
นายโชคทวี ศรีไทย ๒/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๘
นายภาณุวิชญ์ คงแก้ว

๒๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๓๙
นายธีรภัทร โสธานิตย์

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๐
นายวงศกร เหนียวย้อย

๑๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๑
นางสาวภูริชญา แจ่มสว่าง

๑๒/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๒
นางสาวศิรัญยา คงทอง

๒๙/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๓
นางสาวสราลี จิตรเกษมพร ๔/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๔
นางสาวกนกวรรณ จาวิสูตร

๒๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๕
นางสาวชยาพร น้อยหนู

๑๘/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๖
นางสาวอำไพ เขียดสุข ๗/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๗
นางสาวจารินี บัวเลิศ

๓๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๘
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้ว ๖/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๔๙
นางสาวสุดารัตน์ หมุนเวียน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๖ / ๙๐

้
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ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๐
นางสาวสุภาวดี ตงอ่อน ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๑
นางสาวศศิพิมพ์ เพชรขัน

๑๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๒
นางสาวณัฐวดี เอียดจุ้ย

๒๓/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๓
นางสาวสิรินทิพย์ แก้วเพ็ง ๒/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๔
นางสาวธาริตา รักษศรี

๑๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๕
นางสาวจุฑารัตน์ กาสุข ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๖
นางสาวธาริณี ห่วงวิเชียร

๓๑/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๗
นางสาวญาสินี สมบูรณ์สงวน

๒๑/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๘
นางสาวปญญาพร ใจมนต์

๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๕๙
นายวิศิษฏ์ เสนีย์ ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๐
นายธีรภัทร ปนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๑
นายสหัสวรรษ นุ่นปาน

๑๕/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๒
นายวายุ ชัยเพชร

๒๘/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๓
นายอดิศร เยาว์ดำ ๒/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๔
นายธนภัทร หนูแสง

๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๕
นายนัทธพงศ์ ปราบเสร็จ ๑/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๖
นางสาวปณิดา งูตูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๗
นางสาวปริฉัตร คงหนู

๒๙/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๘
นางสาวกุลธิดา เหมนแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๖๙
นางสาวปณิตตา นาชุมเห็ด

๒๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๐
นางสาวเพ็ญพิชชา นาเลือน

่

๓๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๑
นางสาววิภารัตน์ คำนนท์

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๒
นางสาวฐิติกานต์ แสงแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๓
นางสาวธนัชชา ช่อมี

๑๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๔
นายภาคภูมิ ช่วยเรือง

๑๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๕
นายกฤษฎา ทองคำ

๑๘/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๖
นายเชน ปรีชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๗
นายธีระนนท์ แก้วเล็ก

๑๔/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๘
นายสิรวิชญ์ ชูชุมศรี

๑๓/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๗๙
นายแสงเพชร พรหมผดุงวิทย์ ๙/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๐
นายทินภัทร ฤทธิเดช ๔/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๑
นายธนโชติ แปนไทย ๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๒
นายกฤตนัน ลิมฉุ้น

้

๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๓
นางสาวภัทรวดี

ธรรมสุทธิไพศาล ๓๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๔
นางสาวชลธิชา จันสุข

๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๕
นางสาวศศิภักดิ

์

วงศ์กูล
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๖
นางสาวนลินนิภา จิตรา ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๗
นางสาวนวลละออง นิคะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๘
นางสาวนริศรา จันทร

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๘๙
นางสาวกัญญารัตน์ ถินนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๐
นางสาวกัญญาวีร์ ชาญวุธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๑
นางสาวนัทธมน ชัยภักดี ๑/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๒
นางสาวอภิญญา กาหยี ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๓
นายกฎทอง พฤกษเศรษฐ ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๔
นายกษิดิเดช

์

รัตนสุรการย์
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๕
นายธนพล เล็กมาก

๒๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๖
นายจักขณ์กรรชัย ปริชาตินนท์

๑๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๗
นายสิขเรศ หนูแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๘
นายธนกร ฤทธิเดช

๓๑/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๖๙๙
นายศิธิภาพ สติสังวร

๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๐
นายนิธิศ ทองฤทธิ

์

๓๐/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๑
นายปฐมพงศ์ โทนจินดา

๑๑/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๒
นางสาวธนธรณ์ แก้วชูแสง

๑๘/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๓
นางสาวปกเกศ ทิพย์สังข์

๑๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๔
นางสาวเลอศิริ ทองแปน ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๕
นางสาวสิริรักษ์ ชูทอง

๑๘/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๖
นางสาวนวกานต์ นววิศิษฎ์กุล

๓๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๗
นางสาวเนตรชนก เจริญฤทธิ

์

๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๘
นางสาวภัทริยา นิชธรณ์พัชรกุล ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๐๙
นางสาวจิราพัชร จิวสุวรรณ

๑๕/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๐
นางสาวณีรนุช กิงวชิรา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๑
นางสาวอาทิมา พันธุ์พุทธพงศ์ ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๒
นางสาวอภิชญา แซ่จี

้

๑๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๓
นายณัฐกานต์ ธีระกุลพิศุทธิ

์

๒๙/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๔
นายทินภัทร เพทาย ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๕
นายธีรภัทร สุกรีดิษฐ์

๑๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๖
นายวรัญู คงชัย

๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๗
นายสรวิศ วงศ์นุรักษ์

๑๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๘
นายกานดิศ รัตนสุรการย์

๑๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๑๙
นายวิรวัฒน์ พลประสิทธิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๐
นายกฤตภาส ชูบาล

๒๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๑
นายอธิราช ทองสิน

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๒
นายจตุพร สุขคุ้ม

๑๘/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๓
นายนราวุฒิ มนัสศิลา

๒๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๔
นายภาณุกร ชอบชูผล

๑๓/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๕
นายภูริภัทร ศรีไตรรัตน์

๒๕/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๖
นายสรวิชญ์ บุญชัย

๒๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๗
นางสาวพัชรวรรณ ชูเกิด

๒๗/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๘
นางสาวรุจิราภรณ์ สีสุข

๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๒๙
นางสาวกมลรัตน์ อายุสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๐
นางสาวอัญชิสา สุขโข ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๑
นางสาวชืนนภา

่

จินดาวัฒนานุกูล ๒๖/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๒
นางสาวชุติกาญจน์ รัตตะมณี ๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๓
นางสาวโมลีมาศ เกลียงทิพย์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๔
นางสาวสุชัญญา เรืองช่วย

๑๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๕
นางสาวอติพร วัฒนวาณิชย์

๑๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๖
นางสาวเกศกนก ขุนทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๗
นางสาวกนกวรรณ พลฤทธิ

์

๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๘
นางสาวธัญชนก สุทิฏฐานุคติ

๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๓๙
นางสาวนันท์นภัส ชัยเพชร

๒๗/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๐
นางสาววราพร อินทรสาร ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๑
นางสาววันวิสาข์ แซ่ฉัว

่

๑๗/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๒
นางสาววีรยา อัถรัฐ ๗/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๓
นายอภิสิทธิ

์

คงอนุมัติ ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๔
นายธนากร วันแรก ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๕
นายสหชาติ เกลียงแก้ว

้

๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๖
นายกรวิสิษฐ์ กิมจ้อง

้

๑๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๗
นายปรมัตถ์ สุขเกษม ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๘
นายพัสกร ท้าวฟู

๒๖/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๔๙
นายวรเมธ จันทร์เดช ๖/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๐
นายษุภฤช พันธุเล่ง ๑/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๑
นายอธิพงษ์ คงสง

๓๑/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๒
นายอรรจกร งามเพียร

๑๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๓
นางสาวปนอัปสร สิริกุลชาติ

๑๗/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๔
นางสาวกนกภรณ์ สุดคนึง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๕
นางสาวรัตนภรณ์ สังข์ขาว

๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๖
นางสาวศศิกานต์ อินทร์ทอง

๑๒/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๗
นางสาวณัฐพัชญ์ ทองมา

๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๘
นางสาวกัลยรัตน์ ทองฤทธิ

์

๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๕๙
นางสาวอรพินท์ มากสุข

๒๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๐
นางสาวกานต์พิชชา ณ พัทลุง

๑๒/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๑
นางสาวกนกอร ศรทอง

๑๔/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๒
นางสาวชนากานต์ ทองสุข ๙/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๓
นางสาวชัญญานุช ทองเพียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๔
นางสาวพัทธ์ฐิชา ไชยเสนีย์

๒๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๕
นางสาวยุพาพร หนุนเมือง

๒๗/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๖
นางสาวสตรีรัตน์ ทับทิม

๒๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๗
นายวิริยะ พลผอม ๘/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๘
นายกาจพล ปลังกลาง

่

๑๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๖๙
นายกิตติ เทอดกิติวรางค์ ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๐
นายเกริกเกียรติ ปติรัตนวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๑
นายณัฐพล ตีพัว

้ ้

๒๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๒
นายณัฐภัทร์พงศ์ น้อยหนู ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๓
นายต่อตระกูล เปลียนเพ็ง

่

๒๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๔
นายธรรมนิตย์ ทองฤทธิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๕
นายนราธิป ช่วยเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๖
นายวัชรพล บัวมาก

๑๗/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญดิเรก
๒๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๘
นายสุรศักดิ

์

แซ่ฉัว

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๗๙
นางสาวจิราวรรณ นาชุมเห็ด

๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๐
นางสาวกฤติยลักษณ์ จันษร

๒๑/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๑
นางสาวกมลนัทธ์ ชลามาตย์

๒๓/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๒
นางสาวจิราพัชร เพ็งพิศ

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๓
นางสาวชวินนุช ชูทอง ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๔
นางสาวณัฏฐนิชา แปนไทย

๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๕
นางสาวธัญภัทร ศิริ

๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๖
นางสาวนัฐธิฌา เยาว์ดำ

๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๗
นางสาวนิศามณี เนติเวชวิทยา ๕/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๘
นางสาวเบญญาทิพย์ เสกธีระ

๑๖/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๘๙
นางสาวเบญญาภา สุดทาตรี

๒๖/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๐
นางสาวหยาดพิรุณ บุษราภรณ์

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๑
นางสาวอรมินทร์ ภักดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๒
นางสาวอริศรา ลุ้งใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๓
นายณัฐวัฒน์ ทองเรืองรักษ์ ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๔
นายวุฒิชัย รอดพล

๒๔/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๕
นายวุฒิภัทร เงินสี

๑๕/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๖
นายเจษฎา สุขคุ้ม ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๗
นายกฤษณะ คงผล

๑๙/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๘
นายพงศกร ชิตแก้ว ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๗๙๙
นายรณกร ตันเล่ง

่

๒๒/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๐
นายสุชาติ สิทธิชัย ๖/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๑
นายอติลักษณ์ เพชรสุทธิ

์

๒๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๒
นางสาวกิติมา ไชยยะ

๑๖/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๓
นางสาวรัชดาภรณ์ ชูกระชัน

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๔
นางสาวเกศสุดา คงอินทร์

๑๖/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๕
นางสาวสุธาทิพย์ โชติรัตน์

๑๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๖
นางสาวเพ็ญชิดา สงชู

๒๘/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๗
นางสาวอัมพร แหมะหวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๘
นางสาวสิริวิมล เทียงธรรม

่

๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๐๙
นางสาวสุพรรณิการ์ คงหมุน ๗/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๐
นางสาวอนิตยา สุขกาว

๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๑
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เกตุ

๑๗/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๒
นางสาวกฤติกา ผดาวัลย์

๑๔/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๓
นางสาวณัฐณิชา เตชะเดช

๑๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๔
นางสาวปภาวรินท์ วุ่นคง

๑๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๕
นางสาวพิชญา บุญธรรม ๒/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๖
นางสาวศิวภา ทองด้วง

๑๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๗
นางสาวสุกัญญา หนักแน่น

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๘
นายหัสธวรรษ เอียดมิง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๑๙
นายภูมิพัฒน์ วิทยารัฐ

๑๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๐
นายวงศกร แซ่หลี ๑/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๑
นายโกเมนทร์ เอ้งฉ้วน

๒๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๒
นายปรเมศวร์ กาญจนพรหม

๒๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๓
นายพงปกรณ์ ท่าจีน

๑๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๔
นายวันชัย จันทร์เพชร์ ๕/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๕
นายสหรัฐ เยาว์ดำ ๖/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๖
นางสาวเกศราพร พูลสุทธิ

์

๑๙/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๗
นางสาวจริยา ขวัญทอง ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๘
นางสาวจรีรัตน์ อภัยพงษ์

๑๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๒๙
นางสาวณัฏฐณิชา ชูเนตร

๓๑/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๐
นางสาววันวิสาข์ สุวรรณรัตน์

๓๑/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๑
นางสาวดุษณี แก้วประชุม

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๒
นางสาวณัฏฐณิชา คงพลับ ๙/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๓
นางสาวพิมพวรรณ จันมัด

๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๔
นางสาวณัฏฐธิดา คงพลับ ๙/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๕
นางสาวเพชรนลิน สนิทชาติ

๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๖
นางสาวณัฐกานต์ มีสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๗
นางสาวธนัชญา สีสาวัง ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๘
นางสาวเพียงตะวัน เสนี

๑๖/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๓๙
นางสาวกนกวรรณ รักสมบัติ

๒๒/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๐
นางสาวธิมาพร ทิพย์จันทา ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๑
นางสาวปยธิดา นพรัตน์

๑๕/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๒
นางสาวศจีมาศ สังขพราหมณ์

๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๓
นางสาวสุพนิดา แปนนวล

๑๘/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๔
นางสาวอมรรัตน์ มีแก้ว

๑๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๕
นายรุ่งโรจน์ ช่างเหล็ก

๒๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๖
นายวรานนท์ เรืองรมย์ ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๗
นายธนกร พูลแก้ว

๒๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๘
นายสุนิต ศักดิประชาวุฒิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๔๙
นายสิทธิพร แสงแก้ว

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๐
นายดิษฐกร ยอดศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๑
นายธวัชชัย ปลอดแก้ว ๙/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๒
นางสาวกฤติยาณี อันทอง

้

๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๓
นางสาวพิมพ์อัปสร คงศึก

๑๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๔
นางสาวศิริพร หนูผัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๕
นางสาวสลิลญา เอียดตรง ๗/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๖
นางสาวอมรรัตน์ เซ่งซิน

๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๗
นางสาวณัฐธิดา ศิริสม

๒๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๘
นางสาวแพรวตา ขำเกลียง

้

๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๕๙
นางสาวอุไรรัตน์ ซุ่นกา

๒๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๐
นางสาวนุศญา ลีนะธรรม

๑๔/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๑
นางสาวรวินท์นิภา ทองรอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๒
นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข

๑๕/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๓
นางสาวศศิชา ชุมสุด

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๔
นางสาวศศิวิมล บัวลาด

๑๕/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๕
นางสาวกัลยาณี เจือกโว้น

๒๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๖
นางสาวฐานะมาศ เบญจกุล

๒๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๗
นางสาวพิธุนิภา หัทยาสิทธินนท์

๒๒/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๘
นางสาวกันติชา วารินสะอาด

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๖๙
นางสาวนันทินี บุญจันทร์

๑๒/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๐
นางสาวปยธิดา พันทา

๑๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๑
นายกลวัชร ขันแก้ว

๒๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๒
นายอดิศักดิ

์

เกือคง

้

๑๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๓
นายสุวิจักขณ์ หงส์รัตนาวรกิจ ๒/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๔
นายภวัต สุทธินนท์

๒๗/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๕
นางสาวลลิตา หนูทอง

๑๙/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๖
นางสาวสุภาวดี คงชีพา

๒๗/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๗
นางสาวธันยพร ศิริพันธ์

๑๙/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๘
นางสาวพิมพ์ชนก ไฝขาว ๖/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๗๙
นางสาวเกสรา หนูคง ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๐
นางสาวกนกพิชญ์ กาญจนามัย ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๑
นางสาวกรอร เก้าเอียน

้

๒๖/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๒
นางสาวกัณฐมณี ชูเอียด ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๓
นางสาวชฎาพร สันติเพ็ชร

๒๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๔
นางสาวตะวัน ไชยชนะ

๑๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๕
นางสาวบุณยาพร แปนช่วย

๑๓/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๖
นางสาวพสิษฐา ตาแหลม ๑/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๗
นางสาวมนัสวีย์ แซ่เตียว

๒๓/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๘
นางสาวสุภาขวัญ รอดคืน

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๘๙
นางสาวธีระษา ทองชู

๑๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๐
นางสาวสุพิชญา อังศุกาญจนกุล

๑๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๑
นางสาวอาริตา ศรีสุกใส

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๒
นางสาวปวันรัตน์ หนูแสง

๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๓
นางสาวกรรณิกา โสภาประดิษฐ์ ๑/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๔
นางสาวขนิษฐา แก่นเมือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๕
นางสาวเพ็ญพิชชา ไกรเกรอะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๖
นางสาววรางคณา รอดกูล ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๗
นางสาววิชญาพร โพธิแก้ว

์

๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๘
นางสาวอภิสรา จันโหนง

๑๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๘๙๙
นางสาวธันย์ชนก เต็งรัง

๑๘/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๐
นางสาวทิพวรรณ ชิตแก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๑
นางสาวสุภนิดา คงสิน

๑๒/๖/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๒
นางสาวจรรยา หีดเขียว

๒๖/๘/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๓
นางสาวณัฐิดา ถินนา

่

๒๕/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๔
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วจันทร์ ๘/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๕
นางสาวชุติมา ขันจ่าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๖
นายอนณ มีศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๗
นางสาวสุดธิดา แสงศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๘
นายนัทธพงษ์ ท้ามบุญฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๐๙
นางสาวจิตรกัญญา หวานขัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๐
นางสาวจุฑามาศ เกลียงทอง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๑
นางสาวณิชกมล เพ็ชรย้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๒
นางสาวนพวรรณ ทองขวิด

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๓
นางสาวปนัดดา ยมรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๔
นางสาวสุมณฑา ขาวผ่อง

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๕
นายคิรากร รุ่งเรืองรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๖
นางสาวภัทรวดี ช่วยชู

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๗
นายกิตติชัย ยมรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๘
นายชลิต จิตต์พันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๑๙
นายชิษณุพงษ์ ชูศรีเพชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

ขันแกล้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๑
นายสิทธิไกร บาททอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๒
นางสาวกนกพิชญ์ สุวรรณประดิษฐ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๓
นางสาวเคียงดาว ชุมฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๔
นางสาวกัลยรัตน์ จิตราวุธ

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๕
นางสาวเจนจิรา รองเดช

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๖
นางสาววิมลพรรณ ชูศรีเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๗
นางสาวศรัญญา ทับวุ่น

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๘
นายชาติวิทย์ เพ็งสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๒๙
นางสาวจิราพร นานช้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๐
นายวรัญู รักษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๑
นางสาวพัสตราภรณ์ คงเหลือ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๒
นางสาวศศิธร ไชยศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๓
นางสาวอรวรรณ ขวัญดำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๔
นางสาวชุดาภา บุญชู

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๕
นางสาวนิศาทิศ ไกลแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๖
นางสาวอาทิตยา ไชยวัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๗
นางสาวมาริสา หมาดหลู

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๘
นางสาวสุธิษา รอดพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๓๙
นางสาวภัคจิรา สังข์ขาว

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๐
นางสาวกานติมา เพ็งผอม

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๑
นางสาววนิดา บุญมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๒
นางสาวอารียา กกแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๓
นางสาวธนัชชา เต็มสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๔
นายอภิสิทธิ

์

เพชรสุด
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๕
นางสาวนะริมล รอดพล

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๖
นางสาวสุธิมา สุวรรณเวลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๗
นางสาวสุนิษา นานช้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๘
นายชยพันธ์ ไกรรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๔๙
นางสาวเกศราภรณ์ ชูเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๐
นางสาวชนิกานต์ จิตราวุธ

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๑
นางสาวสุภาวดี เทพสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๒
นางสาวสุวรรณ รัฐกาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๓
นางสาวอัญนิการ์ ชัยเพชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๔
นางสาวกาญจนา อินแพง

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๕
นางสาวลัดดาวัลย์ ชูประสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๖
นายณัฐพล ศรีเกตุ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๗
นายศักดินนท์ ทิพย์จันทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๘
นายวีรภัทร แสงจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๕๙
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีเพ็ชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๐
นางสาวณัฐวดี สุดแกล้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๑
นางสาวธันย์ชนก เมืองแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๒
นางสาวนำฝน อินทรพรหม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๓
นางสาวบุญญารัตน์ พรหมมี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๔
นางสาวพัลลภา ขวัญดำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๕
นายณรงค์ศักดิ

์

นะวะกะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๖
นางสาวกรรณิกา บุญสร้าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๗
นางสาววิรดี รองเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๘
เด็กชายอาชัญ สงคราม

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๖๙
เด็กชายณัฐพล หลงละเลิง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายพงศกร ยอดศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๑
เด็กหญิงชนิดา นวลนาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๒
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ จันทร์สกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๓
เด็กหญิงสุภิสรา เพ็งเซ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมาดหลู

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๕
เด็กชายกิติศักดิ

์

ชูประสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๖
เด็กชายธีรพงศ์ คงแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๗
เด็กชายบัญฑิต เทพสุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๘
เด็กชายภัทราวุธ สงเดช

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซุ่นสัน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงช่อผกา แก้วเพ็ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๑
เด็กหญิงณัฐนารี นานช้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๒
เด็กหญิงนันทกานร์ นานช้า

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๓
เด็กหญิงพิมพิดา ชูเลียง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๔
เด็กหญิงรัตนาพร นาโควงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๖
เด็กหญิงอินทุอร ไชยวัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๗
เด็กหญิงจิรดา รุ่งเรืองรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๘
เด็กชายธนธรณ์ ทองขวิด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๘๙
เด็กชายพีรวัตร คงจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงมลฑาทิพย์ มิตรเดช

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๑
เด็กหญิงสุภาวดี ไชยศิริ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๒
เด็กชายวัชริศ หนูพินิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๓
เด็กชายศราวุฒิ ชูประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๕
เด็กหญิงเกสร บุญเกิด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๖
เด็กหญิงพอฤทัย เพชรศรีจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๗
เด็กหญิงรัตนา ทองคำขาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๘
เด็กหญิงณัฐวดี ณ ถลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๒๙๙๙
เด็กหญิงนัฐทพร ทิพย์จันทา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงภัทราพร ทองขวิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงรวิพร บรรถะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุวรรณา พลผอม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงกชนันท์ สุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จิตรอักษร

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงกรรณิกา ทองประดับ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายกรวิชญ์ แซ่เล้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ เตชานนท์พูลศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงกาญจนา ส่งเสริม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงกานต์มณี ทองจิตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายกิตติภพ ศรีสม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายคฑาวุธ ทรัพย์ส่ง

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๒
นางสาวจริยา ดวงเพ็ชร

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายจักรินทร์ ภักดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงชนากาญจน์ เซียมกัง

้ ้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงชลนิกานต์ ดวงสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายชัยยา ยอดแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายชาญวิทย์ จันทร์ทิพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๘
นายณฐดล ศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงณัฐนรี ปะสิงชอบ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายณัฐพล ปราบเขตต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ประกอบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายดนุเดช แกล้วกล้า

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายทรงยศ เพชรสีช่วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายทัตพิชา นิลทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายธนกฤต จงใจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายธนกฤต ศรีปรางค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายธนพล ช่วยชาติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายธนากร แซ่ทัง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายธิติพัฒน์ พนมรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายธีรภัทร เกตุแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายนันทวัฒน์ เมืองทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงปทมาวรรณ จีนสมทรง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงปยพร เพ็ชรสนิท

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายปยวิทย์ รักการงาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายพรหมชาติ ยีเส้ง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายพันธวัช ศรทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายพิษณุ พลเดช

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายภราดร ชูชมชืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ สองเรือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายภานุพงษ์ พันธ์จิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายมนต์ชัย บัวทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงมนรดา ธนพัฒน์ศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงยูกิ โง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๖
นายรณกร ศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายรัชชานนท์ บานเช้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงรัญธิดา ชูจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๔๙
นายรัตนพล เอียดสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงรัตนวรรณ ทองประดับ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงลลิดา มณีสิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงลลิตา มณีสิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไหมสีทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายวรปรัชญ์ จิตรอักษร

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงวรรณิดา เรืองงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายวิชยานนท์ มีชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ขวัญเมือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายวิศิษศักดิ

์

รัตนาศักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ริมเขต

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายศักดิเดช วิเชียรโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายศิลปชัย หนูปราบ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงศุภานิช เพ็งพรรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงสกุลรัตน์ พลภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายสรวิชญ์ สายลวด

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายสวิตต์ ทองดียิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายสิทธา ทองนวน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายสิทธิพล สีสดสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงสิราวรรณ อินทร์ฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงสุชาวดี อ่อนรู้ที

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงสุภนิดา ศรีคง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงสุรอนงค์ ภักดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๒
นายสุริยะ คำศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายอดิศวงศ์ สิทธิชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายอติเทพ จันสักรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายอนันตชัย พูดเพราะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๖
นายอนุชิต ภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงอนุรดี ศรีปล้อง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ประกอบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงอมลวรรณ รอดกูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงอรสา สุดาทิพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงอวิกา นกรู้รัก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดกูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงเกตุสุดา สิริ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุตรราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายเอกพัฒน์ ประจงใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๖
นางสาวธนิตา ขาวดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๗
นางสาวธิดาวรรณ พลบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๘
นายนพดล กิตติคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๘๙
นางสาวนันทิกานต์ สังข์เสริม

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายน้องเมจิ ศรีละว้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๑
นางสาวปณิดา หมืนบาล

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๒
นายปรีชาพร มณีสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๓
นายพลกฤษณ์ เกลียงช่วย

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๔
นางสาวพัตรพิมล คชบริรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายพิชญ์ ศรีเพ็ญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายพิตตินันท์ ณ นคร

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๗
นายภาณุพันธ์ จำปาทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๘
นางสาวภาสินี ทองดียิง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๐๙๙
นางสาวมุกณวี ฝนไฝ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๐
นายยศกร ตุลยะสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๑
นางสาว วาสนา. พนมรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๒
นายศุภวิชญ์ แกล้วกล้า

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๓
นางสาวสุดา ภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๔ นายอธิศ ระเบียบดี ๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๕ นายอัศม์เดช สุขเสน ๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๕๙/๓๑๐๖ เด็กชายเนติพันธุ์ จันทร์ประกอบ ๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๐ / ๙๐

้
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