
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๕,๗๖๑ คน ขาดสอบ ๒,๐๓๙ คน คงสอบ ๓,๗๒๒ คน สอบได้ ๒,๔๕๔ คน สอบตก ๑,๒๖๘ คน (๖๕.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาวกัลยา ชลรัตน์ ๗/๖/๒๕๑๒ วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๒
นางสาวสุพรรษา บุญยาว

๒๙/๑๐/๒๕๒๓

วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวณปภัช อินทร์เจริญ

๑๖/๘/๒๕๑๙
วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๔
นางสุธีนันท์ เสน่หา

๑๕/๑/๒๔๙๒
วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๕
นายทวีศักดิ

์

วงศ์วิวัฒน์ ๑/๑/๒๕๑๑ วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๖
นางสาวสุวิมล แซ่อึง

้

๑๒/๙/๒๕๐๒
วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๗
นางเสาวณี ลิมวงศ์

้

๑๒/๘/๒๕๑๕
วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๘
นางชะอ้อน จูเมฆา ๓/๓/๒๕๐๕ วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๐๙
นางผานิต พร้อมประเสริฐ ๑๑/๖/๒๕๐๐ วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณวงศ์

๑๖/๗/๒๔๙๖
วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๑
นางจีรหงส์ สถิตคุณากร ๗/๑/๒๔๙๔ วัดพระมหาธาตุฯ พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงกัณฐิกา พระภายไชย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงจิรัชยา อิมแช่ม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนะชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงพรชนิตว์ เอียมใส

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายภูริภัคร นาจรัส

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ เกิดสมมาศ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุธิมา นิลคง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงอังคนา พรตเสน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงอารีนา นุรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายเนติธร คงยอด

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงเพชรลดา บุญมี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายเมษา ปรางเพ็ชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๔ เด็กหญิงกรกนกวรรณ
จำนงจิตต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๗๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายกฤตพร พินทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายกันต์ ดุจวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายจักราช สุขคะปะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงจารุวรรณ จูงศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงจิราพัชร พันผูก

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายชุติไชย เมืองสถิตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงญาณิศา เพชรปาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงณัฐนิชา บัวสบาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พินิจการ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงติวาพร อินทรสมพงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายธนกฤต งามอยู่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธนาธิป ศรีศรัทธา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายธีรวุฒิ สถิตย์ภูมิ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายนรภัทร พูลชนะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายนัทวุทธ พุ่มวิเศษ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงนาถญา รุ่งสุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงนุชนาฎ ดำดัด

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๒ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
เพชรสุทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงปรารถนา นาคฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายพรชัย รอดเหลือม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพชรสุทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายมงคล ภู่ร้อย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายยุทธพงศ์ ฉายาจิตร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงรุริยา จงศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายฤทธิไกร ชัยวาที

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ อินทะเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงวาสนา กำราญศึก

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงสาธิณี เสนารัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วัฒน์สุนทร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายสิรวิชญ์ วัยชาติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา รักทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุขิตา รักทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีทานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สีมาลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุนิสา จอมชะนะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๗๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงอัคศรา ศรีสัตบรรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายเกรียงไกร เหมกัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายเอกราช มัฏฐารักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ธรฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงกรกนก ท้าวเพ็ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายกฤษฎา พูลผล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายกฤษดา อิสสรา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วเขียว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

โจมพล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายชัยยุทธิ

์

บุญเพ็ชร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชูศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงณัฐธิญา เหล้าผอม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ยอดสุรางค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงดวงใจ คงอินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงดารุวรรณ หยูทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายทรงวุฒิ จันเมธา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายทวีรัฐ สุขเกือ

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ ค้าขึน

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายธนาวุฒิ สงด้วง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายธีรพัฒน์ สมเชือ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายธีรวุฒิ เทียมสานุจิตต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายธีราเมศ สวาทธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงนัฐณิชา ตรงต่อกาล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงนุชชนก ชุมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงนุชนารถ แซ่ลิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายปฏิพัฒน์ คชภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณพงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายมานพ ปรางเพ็ชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายวีระนันท์ ทุ่งสว่าง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุกัลยา คงสำคัญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายอณาวิน เทียมสานุจิตต์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสัตบรรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายไชยะสิทธ์ ศิริแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยพิทักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายกฤษฎา สังข์ศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

จันทร์เขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายก้านทอง ดุจวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายคมสวัส มากรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายจักรี เหล็กเพ็ชร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ ชุมแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ราชบัณฑิตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายชนินทร์ ชุณเดช

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ไกรรักษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายชิษณุชา ฉายาจิตร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายชิษณุชา บุญมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายณัฐกรณ์ โบศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมพา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงณัฐมนต์ พรมพา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันเมธา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ้งเทพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงณิภารัตน์ ชลยิงยง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงทิตา สุตนพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายธนพนธ์ วงศ์เล็ก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายธนวิทย์ โอชารส
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์สำเร็จ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายธีระพงศ์ แย้มอิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายนนฐชา พฤติการณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงนนทิยา ชูปาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายนลธวัช ชาติภิรมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายนัทธ์พงศ์ ตุกสุขแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงนันทิยา พิมพรสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงนาฎตยา นกทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงนาราภัทร ทองปานดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงนุชนารถ สังข์แก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายบูรพา นะแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๘ เด็กหญิงปภัสราวรรณ
ถนนแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ทองปาน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงปาณิศา หนูช่วย

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายปยะ สุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงปยาอร อาจสู้ศึก
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงพชร
เพชรกาญจนวัฒน์ ๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงพรชิตา อร่ามโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายพันธวัช วังคีรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายภราดร อมรกล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงภัทรพร นวลปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เถาว์ชู
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายภูชิต เสนามา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายมงคล หมันมา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงมานิตา สุขสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงมาลินี ขามรส

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงวรรณวิสา คงแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายวรวิช โชติพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายวัฒนา เยาวนาค
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทิพย์เกิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายศรัณยู บัวเดช

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายศักดิชัย

์

อินทะเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงศานต์ฤทัย ไสหาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายศิวกร เทพสังข์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดำกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงสุจารีย์ พิบูลย์สวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงสุณิษา บุญสนอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิพย์มงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ แย้มแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดวงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงสุนิษา นิยมผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา หมืนเมือง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เหมกัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงอทิตา จุติโชติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายอภินันท์ จันทร์รอด
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายอภิวิชย์ บุญล้อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงอรณิชา พริมพราย

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงอัยดา ปลอดเถาว์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงอารสา เหล้าผอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายอิศวะ ทองสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายเจษฎา เกือกาญจน์

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายเพชรรัตน์ เพ็ชรอาวุธ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายเมฆใหม่ จันทร์แก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายเสกสรร ภูมิพัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หวานสนิท

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ควรกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จารีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายจิระวัฒน์ เจริญยศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายจิรายุทธ์ เกิดสมจิต
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายชวนากร กันภัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายณัฐพล วิชาดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐมล รัศมีผกาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายธนาธิป นิลพันธุ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วพิพัฒน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายนราธรณ์ นุกูลชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายนิพนธิ

์

สินธูวารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายประสิทธิ

์

จิตรประไพ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๔

นายปรีชา สร้อยฟา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายปรเมศร์ สงอุปการ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงปยะนันท์ อุ่นวิมล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายพงศ์ศิริ ช่วยแปน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายพชรกร นราภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายพรประสิทธิ

์

จรจรัส
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายพัชรพล ชูนาคา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายภาณุเดช บุญทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงมัณฑนา ราชนาวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงมาตา ช่วยสังข์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงวรรณิศา จันทร์เมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายวรัฎฐา เพ็งสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงวริศรา ชาญณรงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายวัชระ แสงแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงศรีอาภรณ์ แย้มแสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงศศิกานต์ งามพัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงศศิชา กาญจน์สำเริง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงสุดา กาญจนะอารี

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุปรียา อัครกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสุรเกียรต์ บุญเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณคช

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุวภัทร ทองชล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายอนันตชัย รัตน์มณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา แดงเขียว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงเนาวรัตน์ เกตุแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายเพชรภูมิ เหล็กเพ็ชร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายเศกสันต์ ดาราสูรย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายเอกกวี มัฎฐารักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชมชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ม้าแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๔

นางสาวกฤตติภรณ์ ม่วงคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ บุญเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๖

นางสาวกุสุมา นาคเนตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๗

นางสาวคุณัญญา มณีพรหม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายจักกริน แก้วเกิด
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายจิณณวัตร พุ่มกัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงจิราพร นิลวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เมฆาภาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายดำรงค์ มณีผล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ วุ่นสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงธัญวรรณ พันผูก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายธีรนนัท์ เหล็กเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายนนทกานต์ รักสินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๘

นางสาวนริศา พันธ์อุดม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายนันทวัฒน์ นกแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงปรีดา สุขถาวร

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายพชรพล จรัสวิบูลย์กุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงพรชนัน สุวรรณลอยล่อง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๓

นางสาวพิมพา อุตมะพงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๔

นายพีรพัฒน์ พลายด้วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๗๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๕

นายมงคล ชาญปราณีต
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงมณธิชา สังข์สิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายมาตุพล พลชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ยืนยัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๓๙

นางสาววรัญญา นาคง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายวัชระ ศรีบุญเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงวิภาวดี เหล็กเพ็ชร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๒

นายวุฒิศักดิ

์

กาญจนินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๓

นายศักดิดา

์

บุญเพ็ชร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงศุภวรรณ กัลชุลชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๕

นายสราวุฒิ หมืนทอง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายสหรัฐ ทับทิมทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ เลขะจิตต์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๘

นายสุธิพร จักกระหวัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๔๙

นางสาวสุปรียา เพชรสีมาก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุภาพร บัวทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงสุวนิตย์ กิงสายหยุด

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีโนพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๓

นายอดิเทพ ธาดาไหวพริบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๔

นายอนุชา ทองช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงอภิภาวดี อินมี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นวลเส้ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา กันธะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายอัศฎายุติ

์

แซ่ภู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๕๙

นางสาวอาทิตยา เหล็กเพชร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอาทิตย์ยา สุวรดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๑

นางสาวเกศิณี หนูนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๒

นางจุฑาทิพย์ บุญถนอม
๒๒/๕/๒๕๑๙

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ไกรสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงทิตยา วงศ์สุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงแพรพลอย ศรีอารัญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายศตวรรษ สุขถาวร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงปวิชญา คงศรีทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงมณีพรรณ พุทธรักษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงพชรพร มีเสน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสกุลดีมา ดวงแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงปรียารัตน์ ขันไชยศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ควรกิจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงสุนันท์ทา คงดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงประภาภรณ์ ชูดวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงวริศรา บริบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงเปรมกมล จงจืตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงเอมิการ์ วาระสินธุ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงอุศิมา ดีชู
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงกิงกานต์

่

พลชนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา พุฒแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงศิรานิตย์ สิทธิพงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงปาลิตา กรเพชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงสุวภา ตะแหละ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายศักรินทร์ แดงสอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายวริศ เทวบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายภัคพล จันทรโชตะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงเกวลิน เพชรทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงศุภษร จิตมัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงกชามาส ดวงคงทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงวรรณิสา ประเสริฐศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงศศิ ศักดิอินท์

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงดวงกมล นิฤนาต
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงอังศิมา บัววัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุมโกมล

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรหมฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงกรกนก สังขพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เจือเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ปรีชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงศรัณฐพร แก้ววิจิตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงชินดนัย ผลไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายจตุรวิทย์ เรืองศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงธัญพิชชา ดอกรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สงวนโสตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพรนภัส นุกูลกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงอรณัฐ อักษรกาญจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ สุจเสน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงเรณุกา เพชรวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงแตงกวา เกศรินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพรจรัส ทองขาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีสมบูรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงพิมพิศา ชาโนจุติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงพิชยา ชาญณรงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงปญฑิตา ปานสังข์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายสิรวิชญ์ คงสภาพพรกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงธาลินี ช่วยสถิตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีบรรจง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงนิติลัดดา วงค์ขัณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงปานหทัย เมสสิยาห์รักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ถาวร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ห่อแก้วธนัทพงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีเพ็ชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สินประเสริฐ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงบุรัสกร เดชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงธิตินาถ คงแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงระวิตา คำนวณจิตต์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายนิติธร พาสกล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงธัญสุดา วงศ์วิภูษณะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงอรศศิร์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงกนกกานต์ นิมกาญจนา

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวสุธารัตน์ รุจิโกไศย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงพรพรหม ศิริพรหม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จิวบุญชู

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายนฤนาท สระแดง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภัสสรา อินทนุพัตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายวรเมธ ซือสัตย์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงกัญญธมล ยอดสนิท
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงกัณฐิกา เกลียงประดิษฐ์

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงอนัฐดา พวงทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงกมลชนก น้อยลัทธี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงทิราภรณ์ ฤทธิรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงจุไรวรรณ วรฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงนภสร หวันกะเหร็ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายธวัชชัย มัจฉาเชียว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายจตุพร เทพบัณฑิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงนิภัทธ์ เดชทัพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รัชตะสมบูรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงจารุภัทร พลหาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๘ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
แดงบรรจง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ชะละจิตต์
๓๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ทรัพย์มี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

ล่องจ้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงอุทุมพร หวังประโยชน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงพรนภัทร สมแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงโยษิตา คงจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงณัฐชยา อาการส
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงทรรศมล ทองขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ คงดุก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ หลำนุ้ย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงจริยา วันเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงจิรัชญา ชูชัยทยากุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงนัฐธิดา สุขสร้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีวิไล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จำรัสฉาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ หัสสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายปฐพล บุญโอภาศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายจิรัฏฐ์ จิรอัฑฒากร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงธนพร เพชรรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงพัชนิดา ฐานะกาญจน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงธนัชชา พัวพานิช
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ชมเชย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ทานทน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงปองกานต์ บัวจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงพรยมณ ยิงยงค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงพรรณิภา ศรีสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงภาวินี การะวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงปฏิพร ชุ่มโชติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

ช่วยเอียด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ มากแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายราชพงศ์ พรหมจันทร์
๓๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงภัศราภรณ์ ชินไฟโรจน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงณัฐฌาวดี ศรีโชค

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงวิศรุตา วรรณทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชูราษฎร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงอนิสสรา หยู่พิทักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงพรรณภษา บริบูรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมโภชน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ศรีพิทักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงบุษกร ถาวรเศษ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงเนตรชนก ดำสร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงจารุวรรณ จีนนุพงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงศรัญญา เพ็ชรรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงธัญวรรณ คำจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงกรรณกนก แสนวิจิตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงกุลิสรา คล้ายดอกจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงปริยเมธาวี พรหมเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงสุภาณิดา เพชรชู

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ประภาวดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงกมลวัทน์ ตีระวัฒนานนท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายก้องเกียรติ กิจวิจารณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี พรหมสอน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงศตกมล ทองดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงวริศรา ทองลอย

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงรัชพร บุตรเล็ก

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงมณิสรา ชูท้วม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา เรืองพุทธ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงปริยากร สุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ยอดระบำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๘
นางสาวพรรณภรณ์ แต้วแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๐๙
นางสาวหทัยภัทร ชาหยอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงภคิณี แสงสุริยันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วรรณจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงโยธณัฐ ช่วยสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงจุรารัตน์ ธรรมณี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๔

นายพัชรพล ภควานนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงสิริตา วัชรกาฬ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงศิรประภา สุทิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงญาณิกา วศะพงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๘

นางสาวภาวดี เรือนเพชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ชูศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายนทีธร ธรรมชาติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายมฤเคนทร์ ขนานเกิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๒

นางสาวพิชญกานต์ นวลใย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๓

นางสาววรัชยา ชูตะวณิชย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๔

นางสาวกนกภรณ์ ประภัสสรวัฒนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๕

นางสาวกัลยาพร บุญชูวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๖

นางสาวจริยา กรรมโชติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๗

นายจักรพันธ์ ชูสุวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๘

นางสาวจิรวรรณ คุระพูล
๒๖/๐๓/๒๕๓๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๒๙

นางสาวเฉลิมขวัญ หนูช่วย
๑๒/๐๘/๒๕๓๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวณัฐนันท์ ไทรทองคำ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๑

นางสาวณัฐมน อุตราภาศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๒

นางสาวดุษฎีพร ถึงพร้อม
๐๙/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๓

นางสาวธนัตถา คงเปย
๐๘/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๔

นายธรรมวิสุทธิ

์

รักมิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๕

นางสาวปณิธาน พตพันธ์เลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๖

นายปวริศ สุรพงศามาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๗

นางสาวปทมพร หนูขำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๘

นางสาวปยธิดา จันทร์มาศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๓๙

นางสาวปยมาลย์ วัฒนสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๐
นางสาวปยะฉัตร ธีระกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๐
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๑

นางสาวพัชรี รัตจักร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๒

นายภาณุพงค์ เฉลิมทรง
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๓

นางสาวมาริสา ไทรแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๔

นางสาวรัตนากร ใหม่น้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๕

นายราเชนทร์ ทองอยู่
๐๔/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๖

นางสาวศิริพร ยงพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๗

นายศุภกร แก้วประดิษฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๘

นางสาวสิริกร หมิดสะแหล้
๐๑/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๔๙

นางสาวสิริรัตน์ ตันสกุล
๒๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๐
นางสาวสุดารัตน์ จรสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๑

นางสาวสุปรียา สิงโหพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๒

นางสาวสุภาพร
ปญญวันตลักษณะ ๑๒/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๓

นางสาวอรทัย ฉิมทองเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๔

นางสาวอรยา ขาวซัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๕
นางสาวอิงค์กมลภร สงหนู

๑๑/๐๔/๒๕๔๐
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายเกริกชัย หอแปน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายกฤษฎากร สโมสร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายครฆรภรพันศ์

รอดปงหวาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายชญานิน บุญกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐภูมิ อินทรณรงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายทนุธรรม แซ่ติง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายธีรภัทร แสงกระจ่าง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายธีรภัทร จันทรชิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายนวิน เจริญยศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายนัทธพงศ์ พลหาญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายภูดิศ
วงศ์ไพศาลลักษณ์ ๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายภูมิภัทร กำแพงแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายภูวเนตร จันทร์เอียด
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายรณกร วงศ์ชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายกิตติธัช เส้งสุย

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายชนินทร์ วิเศษโชค
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายณัฐชนนท์ อินทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายศตายุ สรรพสารชล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายอธิวัฒน์ สวัสดิวงศ์

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์สุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายถิรวิทย์ เชาวลิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายกนกพงศ์ ทองขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายปยกร ศรีประทุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายภูรินท์ สุทธิชน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายรณกร อินทวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ โพธิงามพริง

์ ้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงกนกนาฏ ผ่องแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงกัญญกร มานาก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงขวัญชนก อบอุ่น
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงฉญานิษฏ์ เดชทัพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงฐิตาพร หนูช่วย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายณภัทร ช่วยวงคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสมบูรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา จรงค์หนู
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงบุญสุดา ชมเชย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงบุศรากร หนูสุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงปฐมพร หนูทองคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงเพียบพร้อม ใสสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สังขศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงพรชนก
สุทธิพงษานุวัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงกัญญาภัค แพรกทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงณัฐรุจา สุวรรณอินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงปุณญณัตถ์ ทองประพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงภัคพิชญ์ บุญญวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา สุวรรณโชติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชัยรัดน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงศศิร์ชา อุ่ยสุ่ย

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพศิกา หลุ่ยจิว

๋

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ขำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปาริชาติ นุชถนอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายปรมี นิติไสย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายศิวกร ภู่พันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายพัฒน์พิบูลย์ สายนำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายภูรินทร์ ถือแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายสกุล ธนาวุฒิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายสรณ์สิริ สุนทรธีรวุฒิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายสุทธิภัทร์ บำรุงกาญจน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายคมสันต์ จันทโร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายภัทรธร ไกรคุ้ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายภูดิท ชูจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ ณนุวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายสุพัฒน์ สรประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายสนัท บุญฉาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายคีตพัช บุญฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายธัญเทพ พงษ์กระจ่าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายพันเพชร พัชนี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายนิรุจ อินปน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายพรกริช สมรูป
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายวิชนิน หวังจินดาวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงกัณฐมณี พึงญาติ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงกัลยาณี ไกรแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ เพชรพลาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงกมลชนก สุกสาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เต็มไป
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงฐิตาพร ทัพอุไร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงญญาดา นาคนุกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงณัฐชนันท์ พรหมประสาท
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงธิดาฉัตร วิสุนทร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงพิชญาภร นวลมังสอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ชุมทองมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ตันเส้ง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงกรวรรณ ช่วยชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงชนัญชิตา เศรษฐรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช ย่องอัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงชาลิสา ฉันทา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงพรรณวดี คงอิสโร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงธนพรรณ เกษรแย้ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ลิม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิริชิรญาณ์ ศิริกุลสถิตย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงมุฑิตา ฤทธิชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงอภิชญา สงจร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงอริญา วงศ์สวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงพันธิตรา สิงห์พรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงศริตา เผ่าชู
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอวัศยา ปติเจริญพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา ชัยราษฎร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๒

นางสาวกนกพร ขันเพ็ชร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๓

นางสาวกมลวรรณ เทพจิตร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๔

นางสาวกรกนก พุทธกาล
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๕

นางสาวกัญจนพร ดิษสระ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๖

นางสาวกัญจ์วิภา วังขุนพรหม
๓๐/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๗

นางสาวกัญญารัตน์ รัตนพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๘

นางสาวกัลยวี สุวรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๕๙

นางสาวกานดา แซ่เต็น
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาวจันทิมา หนูแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๑

นางสาวจิรประภา จันทรพักดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๒

นางสาวชนิดาภา เรืองดิษฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๓

นางสาวชนิตา ชุมศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๔

นางสาวชลธิชา ราชบุญทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๕

นางสาวชลรสา สุวัฒนะกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๖

นายชัชวาล นิมิตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๗

นางสาวชุติมณฑน์ คงทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๘

นางสาวญานิกา รักษาวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๖๙

นางสาวณัฐนรี ณ นคร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวณิชกานต์ พิชัยกาล

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๑

นางสาวณิศาชล ชลสาคร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๒

นางสาวตะวันวาด ด้วงชาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๓

นายทศพร มณีวัตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๔

นางสาวทิพย์วัลย์ วรรณศิลป
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๕

นางสาวธิดาทิพย์ คำนวนจิตต์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๖

นางสาวธิดารัตน์ ช่วยแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๗

นางสาวนนธนันทน์ จิตต์โสภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๘

นางสาวนพมาศ แก้วประภาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๗๙

นางสาวนภเกตน์ แซ่หลิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๐
นางสาวนลพรรณ ศรีไกรทัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๑

นางสาวนิติลักษณ์ เยียงกุลเชาว์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๒

นางสาวบัณฑิตา เต็มดวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๓

นางสาวประภาวริน นาชวานิช
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๔
นางสาวปราณปริยา ปานแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๗๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๕

นางสาวปณฑริกา พงษ์เทพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๖

นางสาวปทมาพร กลินสัมผัส

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๗

นางสาวปยธิดา พะละหะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวปยวรรณ ไชยวิก
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๘๙

นางสาวปยะดา รอดคง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๐
นางสาวปโยรส คำสีแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๑

นางสาวผไทมาส บุญทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๒

นางสาวพัทธ์ธีรา อำไพทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๓

นางสาวพาฝน แก้วงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๔

นายพิชชากร ชูสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๕

นางสาวพิมพ์วิภา ใหมตัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๖

นางสาวพีรดา พรหมอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๗

นางสาวภัศรา ธีระกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๘

นางสาวภาวรินทร์ ดวงทิพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๕๙๙

นางสาวตวิษา นุพงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๐
นายภูผา วงศ์เมฆ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๑
นางสาวมฑิตา ดีประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๒
นางสาวมณิสา สุขขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๓
นางสาวยุพารัตน์ ลือชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๔
นางสาวรวินทร์นิภา ศิริโยทัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๕
นางสาวภัณฑิรา โกลากิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๖
นางสาวรุ่งนรินทร์ ตลึงกาญจน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๗
นางสาววรรณลดา เจริญคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๘
นางสาววันวิสาข์ บดีรัฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๐๙
นางสาววุฒิพร วาสนะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาวศรัญญา ไถนาเพรียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๑

นางสาวศิริกรรณ ดีชู
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๒

นางสาวศิริพร โต๊ะหลี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๓

นางสาวศุภลักษณ์ สอิงทอง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๔

นางสาวสวรรยา จันทร์กุศล
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๕

นางสาวสุจิตรา เพชรชำลิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๖

นางสาวสุพรรษา ศรีรัตนกาญจน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๗

นายสุรเชษฐ์ โอทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๘
นางสาวอทิตยาภรณ์ อักษรไทย

๐๓/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๑๙

นางสาวอภิชญา เครือทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๐
นายอภินันท์ พิทักษ์วงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๑

นางสาวอรพินท์ ศรีชะฎา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๒

นางสาวอัชฌา ศิริรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๓

นางสาวอัมพร ศรีอุดม
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๔

นายอาทิตย์ ชูผล
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๕

นายอานุภาพ พรหมรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๖

นางสาวเกตุวดี อัทยาพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๗

นางสาวเขวิกา สมวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๘

นางสาวเบญญา นาวาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๒๙

นางสาวเพียงฟา มณีโชติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๐
นายเอกนาถ พงศ์สหัสรังสี

๑๔/๐๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๑

นางสาวธิรัญญา วิทยานุเคราะห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๒

นางสาววันทนีย์ บุญสม
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๓

นางสาวสุรวีร์ ชูประดิษฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายชนาธิป ทองประดับ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธนภัทร แซ่กว้าน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายธนิสร เพ็ชรมณี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายพันธกานต์ ชูชำนาญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายศรายุ ชูช่วย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายกัญญานี คะเนสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ดำคง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงณิชารีย์ เข็มจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงจิราพร สมถวิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงญานิกา เรืองรอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา ขวัญสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงนภาพร แจ่มจำรัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงสุนิสา นาคสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ ขุนรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายทฤษฎี วัฒเพ็ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงสุวีรยา โบกระณี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุนิสา เจริญรัก

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงศิรินทร์ญา จิตคาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงพรรณธิภา เหมรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงกัณจพร สราคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงจันทวันต์ พิรุณกาญจน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียมแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงนัฎฐธิดา แก้วช่วย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงสุรัตน์มนีย์ จันทร์ประทุม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายภาคภูมิ ชัยปญหา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัชวาลรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงผกาแก้ว ลิมสิทธิบรรณ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงฉัตรชฎา ชโยฬาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงพิมรินทร์ ปรีชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฝอยทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุรางค์พิมล ประจงการ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงปนัดดา พิเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายณัฐพล ขุนแกล้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายวรเมธ เพ็ชรไทยพงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายธนากร นาคนนท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายนครินทร์ ละมูลตรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายณัฐวิทย์ กาญจนพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายธนากร ยอดแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายจรัสพงศ์ ลิมถาวร

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายเฉลิมพล สุดคิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายกีรติ เขียวร้าย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายเมธัส จริตงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายกรนวิณ สรรเสริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายณัฐพล โฉมชู
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายจิรนนท์ ดำมุณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมสูญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายกรวิทย์ อินทะบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายฐิติพล ไชยรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายกษิดิศ เอียมนำ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายอภิฉัตร สังสอน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายไพบูรณ์ เอกตาแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายพรชัย ไชยโย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีโนพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายธนกร หนูนิล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายสมคิด เกียบแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายกรรชัย ดารานีรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงสรัลพร ดังนิโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายธนาวุฒิ จันทไทย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายเทพพงศ์พันธ์ พูลศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายเทพประทาน จันทุรส

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายยุทธนา ทันตะยะกิจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายนฤเบส พิเกตุ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงสวิตา เทพลักษณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายพิสิฐพงศ์ โพธิทอง

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงภัณฑิรา พยัคฆะมาศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายอำนาจ ผกากรอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายชาคริต กิจวิบูลย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายซันบดี สินภิบาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายชานนท์ รัตนะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายธรรมจักร พูนช่วย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายศุภลักษณ์ สุขขำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายภัทราวุธ ไกรนรา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายวรวิทย์ สุขเสน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายจักรกฤษ คำธร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายอัครวิชญ์ สีชุม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงกนกกร ห่อแปน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ ทิพย์เสภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิโชติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกมลพรรณ เจนจบเขตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณพะโยม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงกษมา ฉิมแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงกษมา โจมฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายกษิดิศ เชาวพ้อง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงกัญญาพร พังยาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จู่วาที
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายกิตติพงศ์ พลมานพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายกิตติภูมิ นันทโยธาวุฒิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงกิงกานต์

่

สมมารถ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงกุลนาถ รำพึงนิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายก้องภพ นุราภักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายคมกริช เหล่หม่าย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงจณิสตา เอียดนิมิตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ปฐมปรีชากุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

วุฒิมานพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงจิรณัฐ อินมัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงจิรัชญา กาญจนศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จักขุรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ นินทรกิจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงชนกนันท์ นันทปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายชนวีร์ ศรีสุชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงชนิตา หมกทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายชัชวาลย์ ปรีชา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงชาลิสา ประเทศไทย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองเอียด
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงฐนิดา มูณีวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงณญฎา โต๊ะหมาด
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงณัฏฐา สุทธิญาณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ จุตินะตะพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา คเชนทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธุระกิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงดชนิยา บุญทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายดนัสวิน โชจรูญเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงดวงแก้ว เพชรพรหม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงดวงใจ จันทรสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายธนกร จุ้ยใจเหิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายธนัท ศรีนุกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงธนัท แว่นนาค
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายธนาดล มาศสุวรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายธนเกียรติ

์

ทรัพย์เพ็ชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายธวัชชัย ถินกาญจน์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ขันตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายธีระวุฒิ ทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงนทีภัค ดวงฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญเหลือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายนฤบดินทร์ นฤทุม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงนฤมล ตันติคงชาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทิภักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงนัฎฐริกา ทิพย์สุราษฎร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายนัฐวุฒิ สูยะนันท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงนันฐิกา สุวรรณประทีป

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายนันทวุฒ ผิวนวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงบุญญธิดา หล่อตระกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายบุณยกร แซ่ภู่
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายบุรธัช สุทธิทน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงปฐมาวดี มุกดาพัฒนากุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงปทุมรัตน์ โปซิว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายปภังกร ธนภิรมณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงปทมวรรณ จินากุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายปาณัสม์ เกือสกุล

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายปารเมศ เพชรรุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงปาลีรัตน์ กุ้งทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายปยธัช จิวซ้าย

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงปยธิดา ฤทธิโชติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงปยะภัทร ศิริวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงปยาณัฐ เทพแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงปยาภา บุญถึง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายพงศธร มาตุเวช
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายพงศา สารสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๐ เด็กชายพงศ์ณชพัฒน์
ศรีภักดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายพชรพล บัวตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงพรชนก แซ่ด่าน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงพรรณพนัช สินวิสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายพลกฤต
เหล่ากระจ่างศิริกุล ๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงพัชรพร นุตราพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร กำลังเกือ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แปนเหลือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปลอดเถาว์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ทองพิจิตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายพีระพัฒน์ กาฬมิตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงภัทรธิดา พุ่มเพรา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทร์ช่วย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี คำทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี เสนาภาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายภาคภูมิ พละศึก

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงภาวินี คีรีคช

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายภูมินทร์ สามสี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายภูรินท์ ศรีอำมร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายภูริภัทร์ สุวรรณโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายมินทดา กาศคำสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายรังสิมันตุ์ กรดกางกัน

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงลักษิกา ช่วยอุปการ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงลักษิกา ราชนาวี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงวรนิษฐา สุทธิวิริวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงวัสนนันท์ อนุวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงวาสิตา จิตอารีย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงวิภาวี เมืองแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงวิมลณัฐ เกตุสัตบรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงวิมลิน วรดิษฐ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชะตารัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงศศิยา แซ่ซุ่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ คำทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงสลิลรัตน์ สุวรรณ์นวลศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายสวิตต์วงศ์ มุสิกวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงสุธาสินี สนู
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงสุธิดา จะปะกียา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงสุนิตา สุขพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงสุภาพร หนูคง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุริวิภา คงเรือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงสุวนันท์ สงศรีอินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายสุวิชา เพชรา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงหยกวรินทร์ หนูแสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายอติวิชญ์ เอกพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์เมือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ ฤทธิโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงอรวรรยา เมฆตังสกุล

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงอริญชย์ รักสถาน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงอริสา สมหวัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงอัมภรณ์รัตน์ เพ็งสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงอารียา แสงพลสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพ็ญกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายอิศม์เดช ช่วยเกือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ศรีคงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายเกริกเกียรติ ภูมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงเกวลิน ทองสงฆ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงเกศราภรณ์ คงตอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา ยศมาก
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายเจษฎา ชมวิชา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายเจษฎา สมพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ อุทายี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงเมธาวี แก้วมณี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มณีโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงโยษิตา ดงแสนสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงใจชนก รักจุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายไชยสิทธ์ นาราพานิช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บรรลือพืช
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายกฤตภาส สุกนุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงกฤษณา พูดเพราะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงปลอด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา หอยแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายขันติพล เทียบศรไชย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายคฑาวุฒิ อมรพล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงจันจิรา นาคเปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงจารวี สอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ มากเอียด
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายจิรันธนิน พาลีวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร ไข่แก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายจีรพัส หนูชัยแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

อินทร์ตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูทองแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายชัชวาล หยูแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายชินาธิป บดีการ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงญาณัจนรา ชะนะพล

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงณภัทร ลิมโอภาส

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงณัฐวดี สุขศรีมล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

เพ็ชรแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายทรงวุฒิ ชูศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายทศภณ จรพงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายธนกร นาคมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายธนนนท์ ถาวรสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายธนภัทร รักษ์ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายธนภูมิ จุนาพงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายธนโชติ ลู่วัฒนาพาณิชย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ก้งเซ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายธีรภัทร์ เทพจิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงนฤดี ภาชีรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายปฏิภาน จันทรมณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงปฐมาวดี ชมทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงปณิตาภา พันธุ์นรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงปริชณา บุญมร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงปวีณอร ขุนดำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงปาณิสา รำพึงนิตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายพงศภัค แคล้วอ้อม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงพนิดา สุขสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงพริมา ปานสีใหม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงพฤกษา หนูอิม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงเสน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงภัทรมน หมืนวรดี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายรัฐพงศ์ ขวดทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงลักขณา ไสวศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงวรรณธิษา เสนาสนะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายวรสรณ์ หอมไกร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายวัชรินทร์ เนติชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ กระจ่างโลก

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายวีรภัทร โอศิริ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงศศิลักษณ์ อินนุพัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายศักดิดา

์

อาชาฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ไพบูลย์คุณากร

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยิงยงค์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี กาญคลอด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงสุชานาฏ ชุมแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงสุธารัตน์ เนียมสุ่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงสุภากรณ์ นาคพุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายสุริยะกมล อุตระนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงอชิรญา โลหิตชาติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงอติกาณต์ ปานยืน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายอนันตชัย ไตรระเบียบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายอภิวรรธน์ เพ็ชรเกลียง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงอริสา มังมี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงอาทิมา คงทน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงกมลพรรณ นาคฤทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ไหม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายกฤษกร แซ่ด่าน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์ผ่อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงกิติยา บุญจังหูน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงกีรติ เพ็ชรช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายฆนาพงศ์ สีเผือก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงจันทมาศ ภักดีพลเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงจันทิมา แก้วศรีจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายจิตฉกาจ เกิดแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงจิตตรี เจียมสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงจินตนา แดงเสรีกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ คงจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๗๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงชฎิลรัตน์ อินทร์สังข์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงชนิดา ช่อผะกา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงชิดชนก ทิศนุ่น
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงญาณิศา อินณรงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงญาตาวี จู่วาที
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงญาตาวี รัตโนภาส

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงฐิติมา ไกรนรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายถนอมพงษ์ สังเจียม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายธนธรณ์ บุญนาค
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงธิดาศิริ พุดสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายธิบดี สนิทใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงธีรัชฌา จันทร์ช่วยนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายนราธิป แสงอรุณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงนริศรา เจียมสวัสดิพันธ์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายปยวัฒน์ ชูบุญทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงพัชรพร นิลมาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงพัชราพร เงาะเศษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สุพันธภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงพัณณิตา ศรีนุ่นวิเชียร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงพิชญาภา บุญนาค
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายพีระพล พันธ์ชู
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายภัณฑิรา สุทาหวัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ บวชเหตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๕๙

นายภูธนะ หม่อมพิบูลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายมณีโชติ ปานสัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงมลธิรา แก้วหนูนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายวงศธร ขาวคง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายวันชัย พนมกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงศรินยา คงยศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงศศิธร ปรีจินดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายศุภณัฐ ชลสาคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายสิทธิโชค ศรีคงแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ชัยฉิม
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงสุธาสินี แก้วแปน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายสุภกิณห์ ทองพันธุ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขใหม่
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายสุรเดช กัลยา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายหรรษธร คงชาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายหัสฐพล วรรณเสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงอภิชญา บัวเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงอริสรา บัวจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายอวิรุทธิ

์

บุญเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงอุษาวดี วรรคจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงเปรมฤดี ช่วยเกิด
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีภวิทย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายเอืออังกูร

้

สุทธิพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายโชตินันท์ อากาศโชติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงไอยลดา ทองหยู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๔

นายกรณ์ดนัย โกมล
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายกฤษดา พุทธรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๖

นางสาวกุลสตรี สุดคีรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๗

นายขจรพงษ์ พัฒนบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๘

นางสาวชนากานต์ บรรดาลผล
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๘๙

นางสาวชนาภัทร เปยศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๐
นายฐิติภัทร์ สารมาศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๑

นางสาวตติญา เอียมทรง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๒

นางสาวถาวรา คงยืน
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงนวรัตน์ มีเสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๔

นางสาวนิลาวัลย์ หวานคง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๕

นายปฏิภาณ สงวนเชาว์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๖

นางสาวปาริดา หนูยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๗

นางสาวปยธิดา ปลอดรอด
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๘
นางสาวพลอยไพลิน รัตนธน

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๐๙๙๙

นางสาวพัชฑิรา พุทธสุภะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๐
นางสาวพิณทุสรณ์ คล้ายเพ็ชร

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๑
นางสาวพุทธรักษ์ ดำสงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๒
นายภวิศ วุฒิศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๓
นางสาวภัทราภรณ์ สุทธิพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงภารดี เลิศลับ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๗๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๕
นายภูมิพงศ์ จีนนุพงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๖
นางสาวยุวดี สุคนธรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๗
นายวิทยา ลักษณะกะชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงศศิประภา สิทธิสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๐๙
นายศักรินทร์ นิมคร

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เฉยฉิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๑

นายศุภกร แก้วเหลือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๒

นางสาวสิรินาถ สุขขัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๓

นายสุวนิตย์ จิตรอารี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๔

นางสาวสุเนตรา จินพล
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๕

นายอดิศักดิ

์

เทียนิรมล
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๖

นางสาวอภิสรา ปานทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๗

นางสาวอาริยา แก้วเชิด
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๘

นางสาวเก็จมณี รุ่งเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงเบญจมาศ สุวรรณ์นวลศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๐
นางสาวเบญจวรรณ เย็นรักษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๑

นายเมฆพัด จันทรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงเรือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๓

นางสาวกมลพร ทองจำรูญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๔

นายชวศิลป สัตย์ชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๕

นางสาวดวงกมล นันตศิลป
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๖

นายธนวัฒน์ พวงจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๗

นางสาวธนัชชา หาญชู
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๘

นางสาวธนาภรณ์ ศรีอาวุธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๒๙

นางสาวนวลพรรณ พูลมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๐
นายยศศักดิ

์

คมขำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๑

นายศุภพงศ์ ท่านทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๒

นางสาวสุพัฒตา สองแปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๓

นางสาวอรวรรณ ชนะกาญจน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๔

นางสาวอัจฉรินทร์ ชัยชนะสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๕

นางสาวเปมิกา ชุมขำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโยธินบำรุง วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๖

นางสาวจัตุพร ไกรนรา ๔/๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๗

นางสาวทิพรดา อักษรพันธ์ ๙/๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๘

นางสาวธิดารัตน์ ดำคุ้ม
๒๑/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๓๙

นางสาวภัทราพร บวรธนสาร
๒๔/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๐ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๐
นางสาวชญานิศ ปล้องไหม

๒๐/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๑

นางสาวยุพารัตน์ บุญห้าว
๒๑/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๒

นางสาวนราทิพย์ ทองกอบสม
๒๘/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๓

นางสาววนิดา ช่อม่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๔

นางสาวรัตติยา จันทร์แดง
๑๕/๔/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๕

นางสาวพัชรีย์ ปาฬพิชัย ๖/๙/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๖

นางสาวชนชนก ชินวงค์
๑๓/๔/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๗

นางสาวฐานธีร์ ไกรนุกูล
๒๙/๑/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๘

นางสาวธันยพร ใจงาม ๖/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๔๙

นางสาวสุภาวดี คงมาก
๒๐/๔/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๐
นางสาวอริสรา ทองท่าพยา

๒๒/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๑

นางสาวณัฏฐ์นรี บุญนิสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๒

นางสาวสมฤทัย หนูบุญ
๒๓/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๓

นางสาวศศิธร สุดจันทร์
๑๒/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๔

นางสาวสุจิตรา บุญทรง ๘/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๕

นางสาวกิติยา พิบูลย์
๒๑/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๖

นางสาวนภัสร มีภพ ๖/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๗

นางสาวศุภลักษณ์ คงทรัพย์ ๖/๒/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๘

นางสาวกัญญารัตน์ ทองทุ่ม ๙/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๕๙

นางสาวณัฐนรี บุญรุ่ง
๒๗/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๐
นางสาวเพ็ญนภา อรรจนาทร ๕/๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๑

นางสาวอารตีย์ ชัยพล
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๒

นางสาวเกศรินทร์ สว่างแสง
๑๑/๑/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๓

นางสาวปวีณ์นุช เชาว์ช่างเหล็ก
๙/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๔

นางสาวกัลยา เกตุแก้ว
๒๔/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๕

นางสาวจิราภรณ์ บุสบง ๒๐/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๖

นางสาวจิราวรรณ เริองสังข์ ๔/๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๗

นางสาวสุดารัตน์ ไชยคงทอง

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๘

นางสาวรัตนาภรณ์ อุนขาว ๗/๒/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๖๙

นางสาววราภรณ์ ผุดมาก
๓๐/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๐
นางสาวณัฐพร ดิดสาคร ๔/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๑
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีบุญลือ ๑/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๒

นางสาวลัดดารักษ์ อุปกรแก้ว
๒/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๓

นางสาวเบ็ญจมาศ ศรีบุญลือ ๑/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๔

นางสาวพิราพร เจริญยศ
๑๑/๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๑ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๕

นางสาวจุฑามาศ กาญจนประทุม
๒๗/๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๖

นางสาวสุภาวิดา คงทองคำ
๕/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๗

นางสาวปพิชญา ทองเนือหา

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๘
นางสาวกฤติยาภรณ์ อินทรโชติ

๑๓/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๗๙

นางสาวกุลภรณ์ หนูยิมซ้าย

้

๑๒/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๐
นายนวพล คงบัว ๔/๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๑

นายชัยศิวะ ดำสัย
๒๒/๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๒

นายณัฐวุฒิ ห้วยลำ ๒/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๓

นายอภิชาต คนดี
๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๔

นายพศวีร์ จันทวี
๒๖/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๕

นายเกียรติศักดิ

์

หมืนแก้ว

่

๓๐/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๖

นายไอศูนย์ พรหมมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๗

นายมนัส สุขชนะ ๓/๓/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๘

นายจิณณวัตร พงศาปาน
๑๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๘๙

นายสราวุฒิ ศรีปลอด ๖/๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๐
นายจิรวัฒน์ จิตราวุธ

๒๘/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๑

นายอัคคัญญ์ ศรีหิรัญ
๔/๑๒/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๒

นางสาวนงเยาว์ แก้วประดิษฐ์
๒๒/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๓

นางสาวปาจรีย์ เต่าขาว ๔/๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๔

นางสาวรัชนีกร พรหมศร
๑/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๕

นางสาวณิชนันท์ จันทร์จำปา

๑๕/๑๒/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๖

นางสาวอังศุมาลิน มัคสิงห์ ๑/๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๗

นางสาวธิดารัตน์ ล่องพริก
๒๔/๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๘

นางสาวปฐมา คงเหล่
๑๗/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๐๙๙

นางสาวนิสารัตน์ คงจันทร์ ๓/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๐
นางสาวกมลวรรณ อินทร์จันทร์ ๑/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๑

นางสาวศิริลักษณ์ รักงาม ๕/๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๒

นางสาวปาริชาต โมฬ
๒๒/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๓
นางสาวประกายทิพย์

นะจะทอง ๘/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๔

นางสาวพิมพ์ชนก คงช่วย
๒๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๕

นางสาวอรวรรณ พรหมเดช
๒๕/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๖

นางสาวกวิสรา ศรีธานี
๑๕/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๗

นางสาวกชกร ชูดวง ๑๐/๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๘

นางสาวจิรัสสา สังสุข ๗/๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๐๙

นางสาวมาริษา เพ็งสุข ๑/๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๒ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๐

นางสาวจารุวรรณ ต้นส้ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๑

นางสาวศศิวิมล เจริญผล
๒๐/๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๒

นางสาวชนาพร จิตสงคราม
๒๓/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๓

นางสาวกัลยรัตน์ ปานแดง
๒๒/๔/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๔

นางสาวฐิติมา บุตรหง้า ๒๐/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๕

นางสาวศิริลักษณ์ โชติเชย ๙/๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๖

นางสาวกานต์ธิดา ชุมนุมพันธ์
๑๕/๔/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๗

นางสาวจุฑาพร กุลใจการ ๒๐/๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๘

นางสาวณัฐภัทร ม่วงหิมพาน ๖/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๑๙

นางสาวสลิลทิพย์ แอบพล
๒๕/๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๐

นางสาวพิกุลแก้ว ห้องแซง
๒๑/๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๑

นางสาวพุธิตา เซ่งกิม

้

๒๗/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๒

นางสาวชนาพร จิตจำรูญ ๘/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๓

นางสาวณิชาพร สุขหอม
๒๗/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๔

นางสาวสมปฤดี เสนเดช
๑๔/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๕

นางสาวดารารัตน์ พูดดี ๘/๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๖

นางสาวศิวนาฎ วิเชียร
๑๓/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๗

นางสาวชลธิชา ชุ่มชืน

่

๒๖/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๘

นางสาวภัทรวดี เศรษฐพงศ์
๒๔/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๒๙

นางสาวมัลลารี อีชะโรจน์ ๑/๐๔/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๐

นางสาวชนาธิป จุลแก้ว ๕/๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๑

นางสาววิศณีย์ หนูนาค
๖/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๒

นางสาวนัทธมน บรรลือพืช ๒/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๓

นางสาวอาภิสรา บุญมา ๒/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๔

นางสาวชนากานต์ แก้วด้วง
๒๒/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๕

นางสาวจิราวรรณ มีเสน ๓/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๖

นางสาวสุกันยา พรมเกิด ๒/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๗

นางสาวศรัญญา กูลเกือ

้

๘/๙/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๘

นางสาวรุ่งทิวา ดาวัลย์
๒๓/๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๓๙

นางสาวจุฑารัตน์ สงนุ้ย
๒๔/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๐

นางสาวศศิธร จันทร์ทัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๑

นางสาวชัชฎา ขวดแก้ว ๓/๔/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๒

นางสาวอมรรัตน์ ชัยลือเลิศ ๘/๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๓

นายสรวิศ ไชยผล ๑/๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๔

นายนฤพงศ์ คูบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๕

นายธนาวุฒิ ห่อเส่ง ๕/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๖

นายพงศกร เกษรสุวรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๗

นายบุญญเกียรติ ริยาพันธ์
๑๘/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๘

นายธราดล คงเสน
๑๖/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๔๙

นายณัฐพนธ์ ศรีคงแก้ว
๒๓/๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๐

นายพันธรัตน์ จันทร์แจ่มศรี
๒๑/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๑

นายจิรภัทร ฤทธิศักดิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๒

นายกฤตพร ศรีระษา
๑๙/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๓

นายภูริณัฐ มะโนเลิศ ๐๘/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๔

นายวีรภัทร จุลลางกูร
๑๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๕

นายอภิวัฒน์ นวลจุ้ย
๐๔/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๖

นายศรายุทธ จันทร์สน
๑๒/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๗
นางสาวภัทราพรรณ บุตรด้วง

๒๒/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๘

นางสาวปทมวรรณ รัตนะ ๒๐/๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๕๙

นางสาวปนสุดา แสงอุดม
๒/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๐

นางสาวกาญจนา ช่วยชู
๒๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๑

นางสาวกนกภรณ์ สำลีแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๒

นางสาวณัฐญาภรณ์ อภัย
๑๘/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๓

นางสาวมุกดาวรรณ เพ็ญพงศ์
๑๕/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๔

นางสาวเกศรินทร์ พละสินธุ์
๑๔/๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๕

นางสาวเพ็ญนภา แซ่เล่า
๑๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๖

นางสาวกิติมา แก้วจำนงค์
๑๖/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๗

นางสาววิไลพร ชูรอด
๑๐/๐๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๘

นางสาวอนุสรา ยอดแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๖๙

นางสาวกนกวรรณ ศรีทองแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๐

นางสาวดวงกมล คงแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๑

นางสาวธนิศรา ศรีน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๒

นางสาวมลิตา เรืองหิรัญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๓

นางสาวรุ่งจิรา ฤทธิรงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๔

นางสาวดวงกมล สวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๕

นางสาวปยะธิดา วงศ์เอกสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๖

นางสาวปวันรัตน์ สุขศรีแก้ว
๒๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๗

นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
๐๑/๐๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๘

นางสาวกัญญารัตน์ สืบ ๒/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๗๙

นางสาวฉวีพร สามัครคี
๑๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๔ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๐

นางสาวศรัณย์พร เทพเสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๑

นางสาวพิทยารัตน์ หนูเกือ

้

๑๖/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๒
นางสาวเบญจวรรณ แซ่อ๋อ

๒๔/๑๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๓

นางสาวกฤติกา ฆังคะ
๑๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๔

นางสาวศศิ แก้วฟา
๒๙/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๕

นางสาววิราวัลย์ สิทธิชัย
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๖

นางสาวรินรดา ลิวา ๐๘/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๗

นางสาวณัฐชา ชูดำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๘

นางสาววราพัชร จันทร์มล
๒๗/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๘๙

นางสาวศศินา แก้วนวล ๕/๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๐

นางสาวสุดารัตน์ พิชัยกาล
๑๗/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๑

นางสาวยอดขวัญ ศรีสมัย
๑๙/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๒

นางสาวสาวิตรี ไกรนรา
๒๒/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาววรรณิษา ทาสง ๙/๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๔

นางสาวศรีชนาภา สมใจนึก
๑๒/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๕

นายวีรพงษ์ สิทธี
๑๔/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๖

นางสาวหทัยชนก นามเจริญ ๒/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๗

นางสาวศศิธร ทัศนา

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๘

นางสาวณัฐธิดา รักษา
๙/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๑๙๙

นายธันวา ยศกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๐
นายธีระยุทธ แสงทิพย์ ๗/๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๑

นางสาวอนงค์นาถ สุวรรณอากรณ์ ๗/๑/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายกวีชัย ชูเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายดนุภพ วงศ์เมฆ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายปริญญา หนูผอม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตำแอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายภาคภูมิ แวมะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงสโรชา สุวรรณนวลศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงอรจิรา พัสดุสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงอารยา ชวาสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงเกวลิน สุขพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศาสน์ประดิษฐ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงกชกร สุวรรณนวลศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงฐิติวดา วารเพียง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๕ / ๗๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธนานุวัฒน์ ทองอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงนภสร พุททรา
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงนันทวดี มณีวิหก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงนันทวัน ไสลเพชร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายประณัย เพชรชูช่วย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายภควัฒน์ ธรรมโชติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงภัณฑิรา ประภาส
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ มณีวิหก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พุทธพงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายสุทศพัฒน์ เพ็ชรช่วย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงสุนิสา ขวัญทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงหทัยภัทร แทบทับ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอนุชา สุทธิคุณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำแดงดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงอรพรรณ วรรณภพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายอรัญ สัจจารักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายอัศม์เดช หนูคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายเจจินตัย ศรีรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายเตชินท์ โนวนัตย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายเลิศชาย สทานสัตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงกัณฐิลดา

์

ประสารศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงกันติชา บัวหลวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงกัลยา ปานรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงณัฎฐา ธรรมโชติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายปณณวรรธ สุขพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงปาลิตา ทศพล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงปาลิตา ไทยทองนุ่ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพงศ์ทิวา จิตจำลอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

บัวหลวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายวิทวัฒน์ พหูโชติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี มานะจิตต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายอภิชัย ศรีเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ พึงเนียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายอรรถกร แก้วมณี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงเจนจิรา ทองขนาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายเจนวิทย์ มณีวิหก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายเทพรัตธ์ มณีฉาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงเมธาวี สุวรรณประเภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแพ วัดท่าแพ  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๒๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๕
เด็กชายกมนทรรศน์ สัชูกร

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงกมลนัทธ์ เจนไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เดชาพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายกรณ์ เลียมแก้ว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ คงนุ้ย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายกฤต กอเจริญรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงกฤตยา วิชัยดิษฐ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงกวินทรา สุขจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา คงจำรูญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา แมนยี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายคุณัชญ์ จุลษร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงจิรญาดา ข้องจิตร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายจิรภัทร เขือนเพชร

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ จรา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงชนกนันท์ รักกมล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายชนาธิป เชาวนการกิจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายฐากร หมืนศรี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงณัฏฐนิช ปานแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงณัฏฐวรา เอียดสุวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงณัฐญดา อิมด้วง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ แซ่ฮ่าน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงณิชาภา รัตนกูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงณิศานันท์ แก้วซัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายถิรนิช สวัสดิภาพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายธณาวุฒิ ประมวลศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายธนัชชา รัตนอาภากรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๒
เด็กหญิงนภกชมณฑน์

ทหารไทย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ สามนตราช
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงนันทัชพร อาจชมภู
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๗ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงนุชวรา บุญล่อง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เพชรประดับ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ อ่อนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายปรภาว์พัศ ผุงประเสริฐยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายปรมัตถ์ ประแจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงปวิตรา ปนฉิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงปวีณ์สุดา มาศเมฆ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงปยะฎา เดชาภิบาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายปติสรรค์ จีนนุกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงปุณิกา ทรัพย์แต่ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายพงศกร หนูนาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายพงศกร แก้วบุดดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายพงศพัศ จรภมรพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ

์

เพชรศรีสม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายพัชรพล แก้วเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงพัชรพิชชา เพชรกำเนิด

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงภาวินันต์ สินไชย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายภูขจร บุญประกอบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๓ เด็กหญิงมินตราลักษณ์
พรหมมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายวรภัทร ปานโต
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงวรางคณา อยู่ด้วง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายวริทธิธร

์

คงหนู
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายศราวิน หนูสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงศรีชนก ก้งเส้ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายศุภกร สันทัดการ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายศุภณัฐ แซ่เตือง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายสิขรินทร์ ไตรเมศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสิริยากร จิตรละม้าย
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสุชัญญา อำนักมณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงสุนิตา แก้วเหมือน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงสุภาพิศ ภูสีห์รัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงอนุตรา จู้มณฑา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงอัมณีย์ รัตนชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงอัยนาอ์ นุ้ยผอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๑๙
เด็กหญิงเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๘ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา ทัลวัลลิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายเมธัส สาริพัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายชัชวาลย์ บุญจงเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงญาณิชา โกฏิรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายภูมิศักดิ

์

พลนาจร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายสุรพิชญ์ บัวแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๖
นางสาวกฤษณลักษณ์

ทองกัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๗

นายกานต์ ศึกเสือ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาวกานต์พิชชา ภิญโญยิง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๒๙

นายคณากร ธีระโชติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๐

นางสาวคณาพร เกิดกลินหอม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๑

นายฉัตรชัย รัตนานุพงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๒
นางสาวชนกนันท์ดา ไชยรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๓

นางสาวชนัญชิดา พรหมเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๔

นางสาวชนัญญา ศรีจำรัส
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๕

นางสาวชนิดา สุขเกษม
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๖

นางสาวชุติมา เขียวอุ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงญาณิศา ปกเข็ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๘

นางสาวญาณิศา สายนำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๓๙

นายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๐
นางสาวณัตชลีภรณ์ ไม้เรียง

๒๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงณิชา อุปลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๒

นายธนกฤต เฉียนเงิน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๓

นางสาวธาริณี แน่นอุดร
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๔

นายธีรภัทร ผิวผ่อง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๕

นางสาวนภาพร ช่วยบำรุง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายนัฐพงษ์ จันทศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๗

นางสาวนัฐริกา ไชยศิษย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๘

นางสาวบุสริน พิทักษ์คุมพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๔๙

นายประดุจเทพ มณีฉาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๐

นางสาวประภัสสร บัวคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๑

นางสาวปริชาติ สืบสาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๒

นางสาวปวีณ์กร คงกระพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๓

นางสาวปญญาพร เงินนุช
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๔

นายปณณวัฒน์ ไชยสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๙ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงปญชาน์ ทองช่วย
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๖

นายพงษ์ศิริ ชะอุ่มดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวพัชรลดา รัตนบุรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๘

นางสาวพัทธมน จันทร์พร้อย
๐๓/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๕๙

นางสาวพิมพ์สิริ เขียวภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๐

นายภัทรพล นุกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๑

นางสาวมาริสา ศิริรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงระวีวัลย์ ทองอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๓

นายรัตนภัทร อินมณเทียร
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๔

นางสาวรุ่งนภา อนันต์การกิจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๕

นายวรากร พลายแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๖

นายวิชยุตม์ ทิพย์รัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๗

นางสาววิศัลยา กิตติเลิศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๘

นายศรัณย์ จันทร์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๖๙

นายศีล สินณรงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายศุภพร กลับกลายดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายสิทธา สมเหม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๒

นางสาวสุตาภัทร เยาว์จุ้ย
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา สมยศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๔

นายหฤษฎ์ หงษ์ทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๕

นางสาวอัจฉราพร สมนึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๖

นางสาวโชติรส คิดดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๗

นางสาวจิดาภา มีบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๘

นายปญจพล รุ่งสุวรรณ
๒๗/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๗๙

นางสาวสุนิตา แช่หลี
๑๖/๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๐

นางสาวนภัสวรรณ สีนะ ๘/๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๑

นายยงยุทธ์ ช่วยอุปการ ๑/๑/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๒

นางสาวอรญา ขุนจิตร์
๒๖/๗/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๓

นายจักรินทร์ ชัชวาลย์
๑๕/๓/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๔

นางสาวกรรณิกา สายเอียด

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๕

นางสาวนุสรา อินทรสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๖

นางลำภู สระทอง
๒๒/๕/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๗

นายกฤษิเดช รัตนสุภา

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๘

สิบตำรวจโทจิรภัทร์ หนูขุนทอง
๑๒/๘/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๘๙

นายศราวุธ ลันซ้าย

่

๒๐/๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๐ / ๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๐

นายวีระยุทธ จงไกรจักร
๒/๑๒/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๑

นางสาวอังคณา ระวังวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๒

นางสาวสรัลนุช ชารัญจะ ๑/๖/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๓

นายกล้าณรงค์ สระทอง
๒๓/๑/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๔

นายชัยพรหม คงดี ๒/๓/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๕

นางสาวปยวรรณ บุญธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๖

นายนฤนาท ศรีโถ้ง
๑๖/๕/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๗

นายนายโสภณ สัจจมาศ
๐๘/๐๙/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๘
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ อนันตะวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๓๙๙
นายดาบตำรวจทนงค์

รัญจวน
๐๔/๐๕/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๐
นายสิทธิวัติ บุญญัติศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๑

นางสาวแสงระวี อินทโน ๕/๑/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงกนกเพชร ชลสาคร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงจิราภา พุทธรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงจิราวรรณ กัณหะวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ธงทวัชร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงชนรดี อักษรกูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงชลลดา สังศรีแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงชลิตา หนูห่อ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา กำลังเกือ

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายปกรณ์ ผลประดิษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายปรัชญา กาญจนณรงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปริชาด เจนจริง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงพรชนก มาศเมฆ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายภพสรรค์ ทองรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงภัททราวดี ศรีกฤษณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงภาณุมาศ ฤทธาธร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายภูริทัศน์ ธัญญะกิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงมุกรินทร์ บุตรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงรสชนา อบแสงทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายรักษ์เทพ เทพรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงวนิตา ภักตรามุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวนิศา เกตุแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ เต็มรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงวิชาดา นวลมัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๑ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงวิยดา ขุนสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ กำรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์กุน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงกมลมาศ กำลังเกือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญจักร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงทิพย์มาดา ยุติธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงบุษราคัม ชักแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพลอยกมล สงวนพร้อม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงวารี มิตรมาศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๔
เด็กชายศักดิขรินทร์

์

เนาว์เวส
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายสัญชัย บุญเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุนิษา วัชรแผลง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอริยากรณ์ เอียมบุญ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงอัฐจิมา มุณียง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๓๙

นายชัยนิวัฒน์ ชาญณรงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายธงชัย จักรหวัด
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงสุภาพร กัณหะวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายสุวพัชร พวงมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อาการส
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๔

นางสาวกนกพร เจริญศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๕

นายกิตตินันท์ ชูส่ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๖

นายณัฐวุฒิ คุ้มกุมาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงณัฐสุดา โบกระณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา วุฒิพงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๔๙

นายปฏิพัทธ์ กรดแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๐

นายพชรดนัย หกสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๑

นายพิทยา นพกร
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๒

นางสาววันวิสาข์ ทองแกมแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๓

นางสาวสุภัสสร รัตนเพ็ชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๔

นายเจษฎา เกิดสมจิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๕

นางมณภา ศรีวิสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๖

นางสาวกนกธิชา คงศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๗

นางสาวกมลชนก พงศ์พรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๘

นางสาวกมลวรรณ บัวพูน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๕๙

นางสาวกรกนก เภรีวิก
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๒ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิกา มัฎฐารักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๑

นางสาวกฤตกมล สวน
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๒

นางสาวกฤติยา ส้มแปน
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๓

นายกฤตเมธ สร้อยทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๔

นางสาวกฤษณา กรดแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๕

นางสาวกฤษณา ทองศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๖

นางสาวกฤษณา เจริญรูป
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงกวิสรา ปลอดภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร โชติวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๖๙

นางสาวกันทรากร หนูอินทร์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุริยชน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายกิตติภัค กำลังเกือ

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมสุวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๓

นางสาวกุลธิดา ไทยเล็ก
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๔

นายก้องภพ กุมภัณฑ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๕

นางสาวขวัญชนก ศรีลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายคณิศร เจริญพันธุ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๗

นางสาวคุณัชญา ใจห้าว

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๘

นางสาวฆฤษวี สงค์เกือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๗๙

นายจักรรินทร์ แก้วชะฎา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๐

นายจารุกิตติ

์

ใจเย็น

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๑

นางสาวจารุวรรณ บุญน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๒

นางสาวจารุวรรณ ไสยวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๓

นายจิตใส เทพศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๔

นางสาวจินต์จุฑา บำรุงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ปอสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๖

นางสาวจิรัชญา วัชระศิรานนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๗

นางสาวจิรัชญา เพ็งคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงจิรัชฎา กาญจนรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๘๙

นางสาวจิราภรณ์ จันทวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๐

นายจิรายุ ไชยวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๑

นายจีระสิทธิ

์

ชุมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๒

นางสาวจุฑามาศ เพียรดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายชญตว์ ชัยวิจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๔

นายชญานนท์ ชูไกรไทย
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๕

นางสาวชณัฐนัญ ภักดีจิตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๖

นางสาวชนิกานต์ รูปโอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๗

นางสาวชนิษฎา บุญวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๘

นางสาวชนุชนาฎ ไชยแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๔๙๙
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ช่วยสงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงชรินรัตน คงเอียด

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๑

นางสาวชลธิชา ศรีสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๒

นายชลันธร อินณรงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๓

นางสาวชัญญานุช มิตรกูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๔

นางสาวชุติกาญจน์ หนูคง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๕

นางสาวชุติกาญจน์ เชาวพ้อง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงญนันทนิยา ทองอยู่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๗

นางสาวญาณิศา สุขใหม่
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๘

นางสาวฐานิตา ชูวงศ์ศรีวัฒนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๐๙

นายฐาปกรณ์ แซ่เห้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๐

นายฐิติกร สายนำทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๑

นางสาวฐิติชญา ยอดสุรางค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๒

นางสาวฐิติมา ชอบผล
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๓

นางสาวฐิติมา แสนฟาสะท้าน
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๔

นางสาวฐิติวรดา เพชรนิล
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายณ ธรรม์ เพ็ชรธงไชย

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๖

นายณภัทร เกตุแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๗

นางสาวณัชชา วงศ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๘

นางสาวณัฐชยา จูภักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๑๙

นางสาวณัฐชยา เชือกูลชาติ

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๐

นางสาวณัฐชาภรณ์ กิจพงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๑

นางสาวณัฐธิดา คลิงคล้าย

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๒

นางสาวณัฐธิดา งามประดิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๔

นายณัฐยุทธ คำชมภู
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๕

นางสาวณัฐลดา จันทร์จำรัส
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๖

นางสาวณัฐลิกา สุทธิภักดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๗

นางสาวณัฐวรรณ นิจเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๘

นางสาวณิชกานต์ ทองมาก
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๒๙

นางสาวณิชากร โซลิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๔ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๐

นายดนุภัทร รัตนพงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๑

นางสาวดรัลพร ลอยวานิชย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงดลนภา เสียวเส็ง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๓

นางสาวดารารัตน์ จันทร์นวล
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาวดุษฎี ขลิบศรีแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายถิรนันท์ ทองหนู
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๖

นายทรงกรด มหรรณพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๗

นายทวีสิทธิ

์

ทองพิจิตต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๘

นางสาวทัตพิชา เนติศุภชีวิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๓๙

นางสาวธนพร ฤทธิพันธ์

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๐

นายธนภัทร บุญทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาวธนัญญา ชุมบัวจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงธนิดา สังข์แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๓

นางสาวธนิดา อัครกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๔

นายธรธรณ์ สุขวัลลิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๕

นางสาวธัญกานต์ ศรีนวล
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๖
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีเปารยะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายธัญนันท์ พงศ์ชินฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายธีนภัทร์ ด้วงสิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๔๙

นายธีรพล พุ่มแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๐

นายธีรเจต ชุมแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๑

นางสาวนภัสวรรณ กาญจนภักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๒

นางสาวนราพร แกล้วกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๓

นางสาวนริศรา วุฒิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๔

นางสาวนฤมล รัตนสุภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายนัทธพงค์ แสงแสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๖

นางสาวนันท์นภัส ทองประเจียด
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๗

นางสาวนิชนันท์ สุทธิเดช

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๘

นางสาวนีรชา ทวีกาญจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๕๙

นางสาวนุชนาฎ ทองชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๐

นางสาวนำทิพย์ ยศหมึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๑

นางสาวบุษยา พรามนุ่น
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๒

นายปกปอง รัตนสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๓
นางสาวปพัชฐกาญจน์

เพ็ชรรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๔

นางสาวปภาวี พรหมสุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๕ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๕

นางสาวปภาสินี มังพรม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๖

นายประสิทธิชัย รอดศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๗

นายปรัชนันท์ ทองอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๘

นายปรินทร ธรรมโชติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๖๙

นางสาวปริม พรหมวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายปฤษฎิ

์

แก้วจำนงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๑

นายปวีณ มหาสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๒

นางสาวปวีณา จันทรสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๓

นายปวีณ์กร นิมนวล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๔

นางสาวปญญดา เหลือแหล
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๕

นางสาวปณฑิตา คงสงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๖

นางสาวปณฑิตา นาคฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงปาณิษา พัสมุทร
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๘

นายปาวิณ มหาสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๗๙

นางสาวปยธิดา จันทะไหล
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายปยภูมิ เล็กศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๑

นางสาวพนัสนันท์ เพชรปาพะยอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๒

นางสาวพรชนก แก้วประสพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๓

นางสาวพรทิพย์ พิไชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทิพย์กูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๕

นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๖

นางสาวพัชรินทร์ รักษาแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๗

นางสาวพัทธมน ศรีใหม่
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๘

นางสาวพัธณภรณ์ นวลปาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ขาวทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๐

นายพีรพล ถนอมพล
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๑

นายภวรัญชน์ รักประทุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๒

นางสาวภัคจิรา ศิริญาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๓

นายภัทรพล เนาวพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๔

นางสาวภัทรสุดา จิมีสิก
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๕

นายภาคภูมิ พันชล
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๖

นางสาวภารดี ปานกอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๗

นายภูริเดช แซ่จิว

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายมงคล บุญญะถิติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๕๙๙

นางสาวมณฑิชา บุญทองแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๐
นางสาวมนทิราลัย สังขจร

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๑

นายมหัยศวรรย์ ไทยสุวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๒

นางสาวมันตรินี มีภพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๓

นางสาวมัลลิกา ผลอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๔

นายยุทธพิชัย ชำนาญเมธีนนท์
๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงรักตกมล พระราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๖

นายรังสิมันตุ์ ยาติพัฒ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๗
นางสาวรัชฎาวรรณ วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๘

นางสาวรัชดาพร จุลเรือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๐๙

นายรัฐวุฒิ ครุฑมาศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๐

นางสาวรัตนาภรณ์ บำรุงรักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๑

นายรัถฐวิชญ์ บัวคง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๒

นายราชศักดิ

์

ศรีเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๓

นายรุ่งฤทธิ

์

รามรส
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๔

นางสาวลักษมณ ยอดสุรางค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๕

นายวงศธร พันธุวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๖

นางสาววชิราภรณ์ หนูจันทร์แก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๗

นางสาววณิชยา ชูโลก
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๘
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ โปทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๑๙

นายวัศพล สถาพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๐

นางสาววาศิฐี เพ็ชรเรือนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาววาสนา คงดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๒

นายวิทยา ชลสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๓

นางสาววิภัททิยา อาวุธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๔

นายวีรภัทร ผุดวัฒน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๕

นางสาวศตนันท์ แซ่หย่อง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๖

นายศรศักดิ

์

สวัสดิวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวศรัญญา สุขนุกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๘

นายศรัญู ขำกลิน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๒๙

นางสาวศศินันท์ ทองขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงศิรญา ชัยอินชะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เกตุชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาวศิริญาภรณ์ วรศานต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๓

นางสาวศิริรัตน์ จันชนะพล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๔

นางสาวศิริลักษณ์ สายเพอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๗ / ๗๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๕

นางสาวศิริเนตร พิชัยขวัญกลับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ โรจน์ณรงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๗

นายศุภวิชญ์ ศรีสุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๘

นายศุรเพชร พิชัยยุทธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๓๙

นางสาวสตรี สระหงษ์ทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๐

นางสาวสมฤดี ลิขิตลักษณะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๑

นางสาวสรัลชนา ลอยทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๒

นางสาวสายรุ้ง ศรีใหม่
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๓

นางสาวสิรามล รักษ์ยศ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๔

นายสิริณัฐกร เถามณี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๕

นางสาวสิริยากร ประทีปตรัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๖

นางสาวสุณัชชา พิบูลย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๗

นางสาวสุปรียา อาริยะกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๘

นางสาวสุภาวิณี เสมอมาศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๔๙

นางสาวสุวรรณี สุกช่วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๐

นายสุวิศิษฎ์ แสงประจง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๑

นางสาวสโรชา หนูยิมซ้าย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายหัตถชัย ยอดธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๓

นายอนุรักษ์ ปานบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๔

นางสาวอภิสรา มณีชาญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๕

นางสาวอมลณัฐ กุ้งทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๖

นางสาวอรพรรณ สุทธิวรา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๗

นางสาวอรสา ขังวิชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๘

นางสาวอริซตา เอมวัฒน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๕๙

นายอวิรุทธ์ วิชาดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๐

นางสาวอสมาภรณ์ ชัยนรงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๑

นางสาวอัญชลีพร ตีบุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๒

นางสาวอันธิกา ทองสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๓

นางสาวอารยา ศรีแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงอารี พหลภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๕

นายอิศรา ทองขาว
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๖

นางสาวอุษณีย์ เกือกิม

้ ้

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๗

นางสาวเขมมิกา สนธะเนตร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๘

นายเจตภาณุ ดำด้วงโรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๖๙

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

ชูชีพ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๘ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายเวสารัฐ แก้วตาทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๑

นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศไกร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๒

นายโภควินท์ สินวิสุทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๓

นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๔

นางสาวกุลทรัพย์ ชูสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๕

นายกุลวรรธน์ อินทร์แก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๖

นายคณิศร จิโนพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๗

นายจักรพงศ์ ด้วงฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๘

นางสาวจิราวรรณ อยู่คงแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๗๙

นายณัฐพล ฤทธิรงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๐

นายธนวรรต ฉะพงศ์ภพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๑

นายธนัชชา เหมะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๒

นางสาวนภัสสร สุภาเพ็ชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๓

นายปกรณ์ เพ็งสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๔

นายปยะพร ชัยบาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๕

นายพันธกานต์ เมืองรอด
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๖

นายภัคพล มากชิต
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๗

นายภัทรดิษย์ วรประดิษฐ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๘

นายภาคภูมิ ศรีประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๘๙

นางสาววิลาศิณี มูณีวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๐

นายศุภสิน ตุลารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๑
นางสาวอฑิตยาภรณ์ ประดับเพ็ชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๒

นายอภิสิทธิ

์

จันทร์เทศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๓

นายอัทธ์ ทองมาตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๔

นางสาวอัมพิกา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๕

นางสาวเขมิกา ประพัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๖
นางสาวเบญจวรรณ ใฝบุญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๗

นายเสถียรพงศ์ ธนะเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๘

นายโพธิสินธุ์

์

ชิตมาลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๖๙๙

นางสาวกนกวรรณ เรือนสูง
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๐
นางสาวกัญญาณัฐ โชติวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๑

นายกิตติพงศ์ พันธมนัสโสภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๒

นางสาวขนิษฐา เขียนขาบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๓

นายชยาศิลป สุวรรณพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๔

นางสาวชามันดา หมัดจูโกบ
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๙ / ๗๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๕

นางสาวณัฐกฤตา คงประมูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๖

นางสาวณัฐนรี ทับทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๗

นางสาวณัฐนรี เลียนเส้ง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๘

นางสาวณัฐมน ดวงเกิด
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๐๙

นายธนากร เกิดมณี
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๐

นายธันญพงศ์ ด้วงอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๑

นางสาวนงลักษณ์ คงนวน
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๒

นายนัฐพล แก้วช่วย
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๓

นางสาวบุญทิชา ไชยเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๔

นายปฏิภาณ สุวรรณเมฆ
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๕

นายปณิธาน อาชาชาญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๖

นางสาวปนิตา พรหมพิทักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๗
นางสาวประกายแก้ว วงค์เบียสัจจ์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๘

นางสาวปวีณา กาลจิตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๑๙

นางสาวปาลิตา เปยแดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๐

นางสาวฝากฝน สุขเกือ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๑

นางสาวพัทธนันท์ โมสิกะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๒

นายภควัตร คีรีเพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๓

นางสาวภัณฑิรา ชูเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๔

นายภูริณัฐ แก้วสิยา
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๕

นางสาวมัชฌิมา ชุ่มชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๖

นายวงศกร เชาวลิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๗

นางสาวศศิธร มีจิตต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๘

นางสาวสรัลพร คงนุ่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๒๙

นางสาวสุธาวัลย์ พันธ์สุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๐

นางสาวอภิสรา ล้านเพชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๑

นางสาวอุนา ไชยบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๒

นางสาวเมธาวี บุญพูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๓

นายเสฎฐวุฒิ แก้วจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๔

นางสาวเสาวภาคย์ สุขแต้ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วัดสวนปาน  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๕

นายดิเรก วัฒนกูล
๒๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๖

นายสุนันท์ เพิมพูล

่

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๗

นายชาญชัย ไชยคชบาล

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๘

นายธวัชชัย ทิพย์โยธิน
๑๔/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๓๙

นายจิตกร แก้วคลองน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๐ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๐

นายอมรเทพ เกิดผล

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๑

นายอภิชาติ กองทอง
๒๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๒

นายเสถียร แก้วมี

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๓

นายเอกนก บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๔

นายนเรศ ระดมกิจ
๑๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๕

นายธีรพงศ์ รอดยัง
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๖

นายสุเจตน์ ทองธวัช
๑๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๗

นายเอกสิทธิ

์

สีแก้วเขียว
๑๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๘

นายสุวรรณชัย อมรวัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๔๙

นายกายสิทธิ

์

มาลากาญจน์
๐๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๐

นายธงชาติ ชราพร
๐๘/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๑

นายกิติพงศ์ ดอนทราย
๑๗/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๒

นายสถาปนิก ตองใจ
๐๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๓

นายภานุ ภาคแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๔

นายเริงกิจ เชาวลิต
๑๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๕

นายการุณ ควรรำพึง
๐๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๖

นายรักยศ เชาวลิต
๒๔/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๗

นางสาวเสาวนิตย์ ช่วยสม
๓๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๘

นางกันยา เริงจิต
๐๕/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๕๙

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองประดิษฐ์
๑๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๐

นางสาววิภาวรรณ นกล่อง
๓๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๑

นางสาวกมลทิพย์ เริมฤกษ์

่

๑๖/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๒

นางสาวบุบผา หิมทอง
๑๓/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๓

นางศิริวรรณ เลียงประไพพันธ์

้

๐๗/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๔

นางสาวจุรีย์พร สงคง
๐๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๕

นางสาวรัชนีพร กลินม่วง

่

๐๗/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๖

นางสาวสมใจ เงินสมทอง
๑๖/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๗

นางจงจิตต์ คำปอ
๑๐/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๘

นางสาวดารารัตน์ หารสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๖๙

นางสาวมณฑิรา ชมพูนุช
๑๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๐

นางสาวนิตยา จรรภูยา
๐๖/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๑

นางรัชณีย์ ชิตนาภรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๒

นางสาวพงษ์ผกา เพ็ญพันธุ์
๑๘/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๓

นางสาวสุภัค เรียงพล
๑๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๔

นางสาวอลิสา ฉวยสาย
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๑ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๕

นางสาวปยะนุช ชาณุวัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๖

นางสาวปณฐิตา หมูกาว
๒๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๗

นางสาวปยะธิดา หมูกาว
๒๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๘

นางสาวจริยาพร หีตฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๗๙

นางสาวกานติศา เอ้งฉ้วน
๒๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๐

นางสาวบังอร ฉิมนอก

๑๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๑

นางพัชรีย์ หิรัญรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๒

นางสาวธนิศานันท์ วสุโชคนิธิโภคิน
๑๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๓

นางสาวธัญญ์ปวีณ์ เรืองทิพย์
๑๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๔

นางสาวสุพัตรา คงนวล
๐๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๕

นางสาวนันทิกานต์ ทองสม
๐๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๖

นางสาวอารีวรรณ นาคประสม
๑๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๗

นางสาวสุขใจ จิมมะเริง
๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๘

นางนุจรินทร์ มากบำรุง
๐๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๘๙

นางสาววรรณภา สุทธิพร
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๐

นางชนิดา ทวยนาค
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๑

นางสาวนิธิมา โภคาจารย์
๑๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๒

นางสาววราภรณ์ รัฐอุทัย
๑๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๓

นางพานิชย์ สติตรง
๒๒/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๔

นางสาวธารารัตน์ ศรีปล้อง
๐๑/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๕

นางสาวเบญจวรรณ แซ่ฮ้อ
๒๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๖

นางสาวสิวาพร อินทสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๗

นางสาววิชุดา หวานสง

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๘

นางสาวพรทิพย์ จันดีเทพ

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๗๙๙

นางสาวสิริรัตน์ รัศมี
๑๐/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๐
นางสาวพรทิพย์ ศรีม่วง

๒๓/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงกรกฏ ขาวช่วย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงกัณติกา ทศพล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงฐิติพงศ์ ช่อผูก
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงฑิติญา จิตรถนอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงดลฐิตา มันคง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงทิชานนท์ สงนาค
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงทิวากร คันฉ่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงธมนวรรณ สิงหพนธ์
๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายธีรภัทร หมกทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๒ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายนภดล จันทร์สุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายนาวิน ทองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงปะกายรุ้ง คุตรสูตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ ชีวธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงปนอนงค์ ไชยฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ งามขขึม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงภัครพล จันตราชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ตรีสุวรรณ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ เขียวหวาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงรินทร์ดา เขียวหวาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงวรัญญา หนูเอียด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายวีรพงศ์ ตังซ้าย

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายศรชัย รัตนประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายศักรินทร์ โปณะทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายสุชานนท์ ศักดิจ่าย

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงอทิติยา หมกทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ กองทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายอิทธิกร บุญศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูราจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายโรจนัสถ์ ขุนจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชูประจง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงกานต์สินี บริรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงกิตติมา คงทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฉิมเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายชนสิษฏ์ แก้วนก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงณัฐริกา พรหมทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงณัฐวดี แก้ววิมล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงทิตยา วัตถุ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายธนพล วัดล่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายปาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายนพดล เอียดทองคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงนันทภัทร ด้วงหยู
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงปนัดดา เส้งเอียด
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงปยะธิดา แปนถนอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายพรชัย ใหม่แย้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ อ่อนจันทร์อม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายภูวนาจ ไชยมุติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์รักษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงวาสนา นันทวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสิริยากร ทองสมจา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายสุทธิรักษ์ ทองสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายอานุภาพ บุญญานุพงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายอิทธิพล ชูเอียด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงเกศินี จะระนิล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายเกียรติชนก บุญแก้วศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รอดคง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายเพรชรัตน์ ทองสมภรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงเยาวณีย์ แก้วกำเนิด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงจิดาภา แดงบางดำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงชฎา ทองวิจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายชนพัฒน์ มีแถม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงชลลดา สุขศรีเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงณิชาดา นาคมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

มลิวัลย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายบัณฑิต บุญชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายศักดิชัย

์

วุฒิศิริวัฒนกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายสุทัศน์ ชุมพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา คลิงบัวทอง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงอำไพ แสงวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายทัศนัย อินทรพัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงทิพวรรณ ซังเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายธนกฤต กำเหนิดมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์หนู
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายธรรมราช สงขาว
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงนราพร เส้งโสด

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงนริสา แก้วหนู
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงบุษยากร คงเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๗
เด็กหญิงปรางค์ติญา ประดิษฐ์สาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงผกามาศ วิเชียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายผดุงเกียรติ แดงเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๔ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงพิมพิศา ศรีเจ้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงภัทรลดา เขียวเทโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงมนัสชนก วงศาเดช
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงรัตนา ศรีเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงรืนฤดี

่

อธิเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงวนิดา ศรีเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงวรรณนภา เพ็ชรคงสินธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายวัธนชัย รอดมณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุวรรณรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร อุปศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงศศิพิมพ์ รักษาคง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายศุภกฤต อินทร์จันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา เรืองศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายอนุรักษ์ โชติกุลานนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงอรณิชา อินทร์จันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๖

นางสาวชนิภรณ์ เอนกสุรพจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๗

นางสาวปยฉัตร คะเณย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาวพนิดา ชูเสือหึง
๐๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๘๙๙

นางสาวยุตติกานต์ สังข์แก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๐
นางสาวกมลวรรณ ขวัญแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๑

นางสาวภัทรจาริณ แสงแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๒

นางสาวสมพร แสวงโลก
๒๒/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนสตรีปากพนัง วัดรามประดิษฐ์  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ผิวสำอางค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายชวรัตน์ เพ็ชรสีหมืน

่ ่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายทัตเทพ นาคพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายนรวิชญ์ ยอดยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายพงศธร บุตรกริม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายพงศพัศ หมินหมัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีเหลียบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายศุภชัย ใจแจ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ บุญธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงเกตุมาลา อรทัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายเมธิพงศ์ สมเชือ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๕ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงจิติพร สมเขาใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายธนกร ศรีสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายพชรพฤกษ์ เพชรนิล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายกิตตินันท์ ตังศิริ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๑๙

นายทิฆัมพร ทิพย์มนตรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๐

นางสาวปทมา พรหมมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๑

นายนราวิชญ์ พรหมมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๒

นายอนุศิษย์ ไชยชำนาญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๓

นางสาวธัชพรรณ ภิระบัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช วัดปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๔

นายอนุวัต เอมเอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๕

นายอภิชัย เกือทอง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๖

นายอภิวิชญ์ นุ่นดิษฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๗

นายพัทธนันท์ อักษรสมบัติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๘

นายกฤช จันทร์เจือแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๒๙

นายชนธิป ตรึกตอรง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๐

นายณัฐวุฒิ สมเขาใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๑

นายธนภัทร ทองคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๒

นายสหชาติ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๓

นายวิฤทธิพล

์

เงินสยาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๔

นายไพฑูรย์ สิงห์สมบูรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๕

นายกิตติพงศ์ เกิดมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๖

นายปณิธาน มีศักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๗

นายศาสตราวุธ ใจมัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๘

นายสิทธิชัย สิมอนันต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๓๙

นายอริย์ธัช พิมเสน
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๐

นายณัฏฐพล พิชัยฤกษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๑

นายบวรภัค อัครเมธี
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๒

นายพัสกร กิตติพนังกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๓

นายศุภชัย พัดวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๔

นายจิรภัทร จินดาพรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๕

นายณัฐวุฒิ สริขิต
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๖

นายรัชต เงินเปย
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๗

นายนิยากร จันทราทิพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๘

นางสาวศิริวรรณ ปล้องบรรจง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๔๙

นางสาวสุกัญญา จิตต์สงคราม
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๐

นางสาวณัฎฐธิดา สนัดชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๑

นางสาวธิราภรณ์ พรหมแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๒

นางสาวนลินธร หงษ์เกิด
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๓

นางสาวบุณยวีร์ ชูช่วย
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๔

นางสาวพัชรี หนูน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๕

นางสาวศกลวรรณ พรหมอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๖

นางสาวอมิตา แซ่หลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๗

นางสาวอรัญญา ชามทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๘

นางสาวโสมศิริ พริกคง
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๕๙

นางสาวสลิลทิพย์ แก้วศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๐

นายปณวัฒน์ มากแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๑

นางสาวธนัชพร ยอดแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๒

นายกนกวรรณ แก้วบัวทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๓

นางสาวจุฑาทิพย์ คงมณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๔

นางสาวณัฐณิชา แก้วประจุ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๕

นางสาวทิพวรรณ จันทร์มณี
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๖

นายธนวันต์ เสนทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๗

นางสาวธรรมนูญ คิดเหมาะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๘

นายธวัชชัย ขุนชี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๖๙

นางสาวนฤมล เสนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๐

นางสาวนำทิพย์ ขุนพรหม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๑

นางสาวพิไลวรรณ รู้จำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๒

นางสาวสุดารัตน์ น้อยเต็ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๓

นางสาวเกษรา ชูชืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๔

นายเดชดนัย เดิมชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๕

นางสาวอัมพวรรณ สมเขาใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๖

นางสาวชนินาถ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๗

นางสาวธัญญารัตน์ แซ่ตัน

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๘

นางสาวมาริสา ชลสินธุ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๗๙

นางสาวสุกัญญา ฉวีภักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๐

นางสาวสุนิศา คงเอียด
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๑

นางสาวเจนจิรา วัชรสินธุ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๒

นางสาวณัฐการณ์ แก้วสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๓

นายวิภาวรรณ เพชรแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๔

นางสาวสาวิตรี สีขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๗ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๕

นางสาวสุภาวรรณ สายช่วย
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๖

นายอาทิตย์ พอศรีชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๗

นางสาวอุบลวรรณ ชลสินธุ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๘

นายไชยวัฒน์ จินดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๘๙

นายรัฐนันท์ ผาดแผ้ว
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๐

นายเจษฎา บุญเนือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๑

นายดนุพงค์ คิดคล่อง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๒

นายพงศ์กร ม้าทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๓

นายภูมิศักดิ

์

สมพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๔

นายภูริณัฐ วัชรสุธากร
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๕

นางสาววารีรัตน์ สงฆ์รักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๖

นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๗

นางสาวสิรานี มีคล้าย

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๘

นางสาวอรอนงค์ สมเขาใหญ่

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๑๙๙๙

นางสาวญาณิศา บุญเชิด
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๐
นางสาวกิติยาพร โพธิคำ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๑
นางสาวธิติสุดา ยิงนคร

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๒
นางสาววนิศรา บริรักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๓
นายศรายุทธ ใจซือ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๔
นางสาวสลิลทิพย์ เพชรทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๕
นางสาวอาภากร สังสัญไทย

๐๔/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๖
นางสาวกรรริการ์ เต่งลิม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๗
นายจักรชัย สมวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๒๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๘
นางสาวศศิวิมล แก้วมีจีน

๒๙/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๐๙
นางสาวธัญชนก ทองนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล ปากด่าน  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แหวนเพชร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงกนกพร นิมเรือง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงกมลพิชชา มีดำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงกรกนก ด้วงช่วย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายกษิดิศ จันทร์จิตต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

เดชสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐา

บุญสนิท
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงกันต์กมล สุวรรพรหม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงกัลยากร ชบาพฤกษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงกัลยาณี สาทเวช
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๘ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงกิตติยา สมาคม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงจตุพร หวานทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายจักริน ปานะจินาพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายจารุพงษ์ หวานทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงจิรัชญา รัตนมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายชินดนัย อินอักษร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงญาณิศา มีเสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณธนู
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงณัฐริณี ชวนชืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงดวงฤทัย แปนแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงธาราวดี ทองเสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองนุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงนพวรรณ บุญเวช
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงนัฐวดี วันรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงปนัดดา เรืองช่วย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ บัวจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายปยะพงศ์ ศรีขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงผกามาศ จินดามณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายพงศ์พิทูร รอดเรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงพัชรา พงศาปาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงพิมพิศา ทองประดิษฐ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงพีรดา ไหมสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงภัทราพร จุลภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงมุติตา หนูจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงรัชนีกร สุภิษะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ขำช่วย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงวรรณพร รัตนรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายวรวิทย์ โพนสีลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายวราเทพ กาละพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายวันชัย บุญกุศล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายวุฒิชัย คงแคล้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงศศิกานต์ หนูแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงศิริพร ดอกกฐิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ มณีรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายศุภดิตถ์ สุวรรณวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๙ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายศุภฤกษ์ พุทธวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงศุภสุตา มูสิกะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เลขมาศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชเดช
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภารักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงสุปรียา ทองเอียด

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงหฤทยา พ่วงทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงอภัสรา รักษาชล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายอภินัทธ์ เพชรคง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีชุมพวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ห่อทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงอริษา ศรีทวี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงอิศริญา อ่อนแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ทองพูน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงอโณทัย พลายชุม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงเปรมธิดา เอียดยวง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญสุวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ไชยพลบาล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายคุณัญญา ชูเกลียง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงจันทรัสม์ รัตนวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายณัฐนนท์ พานชาตรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงณัฐมน พิทักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ เนียมวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงปวีณา นิลวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงปยรัตน์ แสงสุริยันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงพรชิตา ธานนต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงพิมพิไล เอียดเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายศุภกฤต จรัสปุณยพงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ภักดีนาค
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขาวดำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา คำนวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายสุภกิจ ชูพราหมณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงสุภาพร สาระพางค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงอภิญญา บุญมาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายอัษฎายุทธ เทพสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๐ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงอาทิตญา พูลเถียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงเกวลิน จำปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ทองอำนาจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงชลธิชา มากเกือ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายธนากร ดีทองอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายธนากร เกตุแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายนนท์ธวัช อันแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายนราธิป ศรีอ่อน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงปยธิดา ปโมชนียกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงปยพัทธ์ หนูสาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๑

นายปยวัฒน์ อ่อนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายพงศธร ดำสงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายพัฒนรัตน์ ช่วยเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ อนุรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงพิยดา อินทร์ยอด
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายภราดร ภิรมย์มัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ดำสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงศศินา ศรีทวี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ทองอำนาจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชูรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงอภิญญา เดชอรัญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคอนันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ แก้วใสพร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๔

นางสาวกนกวรรณ ไชยคำดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๕

นางสาวคีตภัทร์ คงน่วม
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงชวาลิน ชุมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๗

นางสาวณัฐธิดา ฤทธิทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๘

นางสาวทรงศร เมืองประทับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๑๙

นายธีรยุทธ มีจำนงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายนาวิน นิลวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๑

นางสาวปริยกร ทองเฝอ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงพนิตนาถ ปนแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๓

นางสาวพรลภัส ศรีสุขยิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๔

นางสาวระวีวรรณ จิวซิว

้ ้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๑ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๕

นางสาววสุธิดา เจือบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๖

นายวิธวินท์ จันทร์คง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๗

นางสาววิภารัตน์ ฉิมหนู

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๘

นางสาวสุทธิดา ไชยพลบาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๒๙

นางสาวสุมิตตา กำเหนิดรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงเนาะที ชูทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๑

นางสาวกมลฉัตร ศรีวิหค
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๒

นางสาวจิราพร รักษาชล
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๓

นางสาวชนม์นิภา ก้อนทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๔

นายณัฐพล สาทเวช
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๕

นางสาวนัทธมน แต้มแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๖

นายพีระพัฒน์ ทรรศนะศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๗

นายภูวนัย ไชยแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๘

นายเจษฎา ชูถึง
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๓๙

นายเมธัส ประพันธ์บัณฑิต
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๐

นายเอกสิทธิ

์

วงศ์จุ้ย
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๑

นางสาวแพรวา เรืองระยับ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๒

นางสาวณฐมน ด้วงสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอวด วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๓ เด็กหญิงจินดามัยมินทร์
มุสิกสิน ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชูโชติ
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงสุชานุช แดงมณี
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงกุลยา วรรณภพ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงดารารัตน์ เพชรประพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงตรีนุช หาสอดส่อง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงตะวัน จินกระวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายพิพัฒน์ อ๋องสุทธิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายพีรเดช โมราศิลป
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี ทับริด
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทรภักดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงศศิรา อินทรชิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กลินวาโย

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี หัสดินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ หนูน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองรักษ์
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงกัญยารัตน์ คงสมทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๒ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองหยู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงพรชิตา ใจห้าว
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายพีรวิชญ์ มีด้วง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายอนุชา มาลยาภรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เพ่งบุญ
๑๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายณัฐภัทร สุดทอง
๓๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี ชูโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ พรหมมาศ ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงปญญดา อิทฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงรัตติกาล ชูลีกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายสนธิพร ชุมสมาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๑

นายอธิวัฒน์ หนูทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๓

นางสาวจุฑามาศ ข้องจิตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๔

นายนิวัฒน์ อ๋องสุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๕

นางสาวลลิตา โยธาจักร
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๖

นางสาววริศรา สังขะประดิษฐ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๗

นางสาววาสิตา ดาววิจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา วัดศรีทวี  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูเขียว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงกัณฐิกา ถาวรสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายกิตติชัย ลักษณะพาลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายชินวัตร ชุมสงฆ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงฑัณฑิกา สวัสดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงธัญรดี สัมฤทธิเรืองแสง

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ โอทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงนันทนา บุญเชิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงพิชญา วรรณสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงพิมพิศา ทิพย์สิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ถาวรสาร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ฤทธิบรรเจิด
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงมุกกานดา ฉบับ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ พรหมทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงศุกร์ภาวดี เปดทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงหฤดี ดามาพงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๓ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงอัษจรีย์ กาหลง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชุลีกาญจน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงเสาวกานต์ เพชรเกือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงกชกาญจน์ ใส่ท้ายดู
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายกฤษฎา ช่วยสังข์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วใส

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงกันติศา ช้างชู
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายจิรภัทร จันทร์ปรางค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายณัฐภัทร น้อมประวัติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงธนพร ไชยนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีวิจิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงปาวตรี รักสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงพรรณภษา บุญรอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีราชพัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงสุดาทิพย์ นวลเสือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มัชฌิมวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงสุตาภัทร มุขวัฒน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงสุภาพร คงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายสุวรรณ นำนาผล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายอธิเบต ดอกบัว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงเกศินี แสงชาตรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงเมธิณี ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วเดียว

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทองประดับ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงช่อฟา มุขวัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เงินพรหม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองสีนวล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงนริษา ขุนฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงปริตา คุ้มยิม

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงปริยากร เจ๊ะหมัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงปยฉัตร มุขวัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายพนากร สุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงพรชิตา บุญเชิด
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายพัชรพล หมืนราษฎร์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๔ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงพิชยา ชูดวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงพิมพิกา หมวดเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายวีระพงศ์ แก้วจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ บุญชู
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายศาศวัต วังตัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โบกระณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงศุภกานต์ ตันหลก

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แซ่ภู่
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ ถินพระบาท

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงสุดาวรรณ์ บัวคง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงสุทธิดา พงศ์สุทธิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอังคณา นุ่นเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอารียา ยาจาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงเกตวดี เท้าสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มิตรแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๕

นางสาวกฤษณภัทร ถาวรสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๖

นายชนวรา หม่อมพิบูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๗

นางสาวชุติกาญจน์ ใส่ท้ายดู
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๘

นางสาวชุติมน จิตติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๔๙

นายณัฐพงศ์ สถิตย์ทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๐

นายณัฐวุฒิ คงระกำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๑

นางสาวศุภกาญจน์ อินนิมิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๒

นางสาวสุมณฑา ถาวรสาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๓

นายสุรารักษ์ นวลเสือ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๔

นางสาวครองขวัญ วิชาดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๕

นางสาวจรวยพร ลักษณะพาลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๖

นายปรวิทย์ สุขใส
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๗

นางสาวศิริรัตน์ โบกระณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๘

นายอภิสิทธิ

์

สงศรีอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๕๙

นางสาวกรกนก แซ่ภู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๐

นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์เลียง

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๑

นายรัชชานนท์ สัตถาพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๒

นางสาววิภารัตน์ วัฒนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๓

นายวุฒินันท์ นาคพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๔

นางสาวสุดารัตน์ รัตนพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๕ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๕

นางสาวอทิตยา สังข์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๖

นางจันทร์พร ผาดศรี
๑๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๗

นางสาวปยะนุช พินโท
๐๖/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๘

นางมณฑา เต็มไป
๐๘/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๖๙

นางสาววารุณี จิรัญเวทย์
๑๙/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๐

นายสมมารถ จำนองวุฒิ
๐๖/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๑

นางสาวสุภาวดี บุญเดช
๐๓/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๒

นางสาวสุวิสา เพ็งจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา วัดพระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงณัฐชา นุ่มดี
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงเจคารัตน์ ยงเยืองคง

่

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงเพชรลดา เชือพุทธ

้

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงยุพาพร ยอดมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายพฤทธิ

์

ไกรปราบ
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงภาวิตา กูลเกือ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงบุญญธิดา ศรีอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญศิลป
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงธัชพรรณ ราชพิบูลย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงวรรณรัตน์ พิบูลย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงณัฐนรี วิเชียร
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงเกสรา เพ็งสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงเสาวรักษ์ ไกรปราบ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงณัฐลิณี บูรพา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มากเพ็ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงจันทนา อุปลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงวริสรา วิไล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงดวงกมล รักษ์รงค์

๑๘/๒๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงนุชนาถ ศรีศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๓

นางสาวสิดาพร จันทร์เจือแก้ว ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๔

นางสาวเมธาวลัย ชัยรักษา ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๕

นางสาวเกวลิน ชอบผล
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๖

นางสาวดวงฤดี สินธู
๑๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๗

นางสาวพิมพกา นิลรัตน์
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๘

นางสาวอรุรกมล ไชยชาญ
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๒๙๙

นางสาวปยฉัตร สุขาทิพย์ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๖ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๐
นางสาวอัญชนา นาคสุพรรณ

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๑

นางสาวทิพวรรณ ทองเดช
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๒

นางสาวเจนจิรา บุตรโยธี
๒๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๓

นางสาวกรรณิการ์ อักษร
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๔
นางสาวกานต์พิสุทธิ

์

อมตรัตนกุล
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๕

นางสาวลีลาวดี คีรีเพ็ชร์ ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๖

นางสาวรัชดาภรณ์ แดงสิงห์
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๗

นางสาวนารี ขุนทอง
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๘

นางสาวจันทิมา ชัยสน
๒๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๐๙

นางสาวสุทธิดา บุญจันทร์
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๐

นางสาวธารทิพย์ ยอดสมุทร
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๑

นางสาวพรชิตา ปรีชา
๒๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๒

นางสาวอมรัตน์ พิทักษ์วงศ์
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๓

นายภานุพงษ์ สวนจันทร์
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๔

นายภูเรษ สิขิวัฒน์
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๕

นายราเชนทร์ รอดไทย
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ วังม่วง  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงปยาพัชร ขุนพิทักษ์
๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดสระแก้ว ตรีนิมิตร  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายอุทัย บุญประดิษฐ์
๑๐/๕/๒๕๔๗

วัดสระแก้ว ตรีนิมิตร  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายเตชิต จินตัน
๑๖/๕/๒๕๔๗

วัดสระแก้ว ตรีนิมิตร  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ จันทร์ชู
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายกิตติพัทธ์ วุฒิวงค์
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายภูริภัค แก้วนิล
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายกฤษตภัทร ไทรทองคำ
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายณัฐพล พิรุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายฐานนันท์ ทองอนันต์
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ แก้วเมือง
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายเข็มชัย รัญเพ็ชร
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายธนากร สมพงษ์
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายเพชรอัสนี รอดใหญ่
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายวัฒนสิน ทองแก้ว
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายวรยศ นาคเปา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายทินภัทร นวลจันทร์คง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงฟาใส อินคำ

่

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงไอลดา ลักษณะวิมล
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงปญญาพร คงรอด
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๗ / ๗๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ญบูรณ์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงอภิญญา หมืนศรี

่

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๗
เด็กหญิงเพชรนำบุษ สุวรรณสังข์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงณัฐภัทร ช่อผูก ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์เภา
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงอลิสรา รัตนวงษ์
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงฉัตรฑริกา ฐานะวัฒนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงนันทัชพร ชูเอียด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงจุฑาดา แก้วนาค
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงวันวิสา คงเมือง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็งสังข์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงศศินาฏ ขรัวทองเขียว
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงพรรณวษา หีบเพ็ชร
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงกิจสิงหา ปานเภรี
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงกันธิชา สายชล
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงพัชรี พุทธเสน
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงจิรญา ไตรสุวรรณ
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงมณสิชา เพ็ญบูรณ์
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงอรกช ดวงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงอินทิรา วิชาธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงเจริญตา หาญปาน
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี ขำเกิด
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงปฑิตตา นิจศักดิ

์

๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ช่วยสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วแกมทอง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงสุดปราถนา ศรเกลียง

้

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปกจ้าย
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงปยะมาศ หนูรัก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ ทวนดำ
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณรัตน์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงสุดาภรณ์ สุกเอียด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีพา ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา นาคคง
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงกิติยา คันทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๘ / ๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงกัลยา กลำหอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา แดงนวล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

บุญสุภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงภัทราภา ผลถาวร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงพัชริดา สังข์โต
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายชุติพนธ์ โปร่งสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี บุญวิก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงวชิฬาภรณ์ ศิลปกาญจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 หนองนก  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธวัชชัย ทองตรา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เมืองแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงภาสินี สองทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ชูแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายจารุกิตติ

์

แสงจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองปสโน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายธีรยุทธ จันทร์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายรุจิภาส เกิดจัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงชุติมา สังข์สิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงรสริน วันเส้ง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงวาสนา เมืองแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงสิราวรรณ สังข์เผือก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายณัฐดนัย เกลียงเกิด

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายสินธนะวัตร คงจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงกติญารัตน์ ดำคง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กิมาคม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ไชยสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๖ เด็กหญิงปนประภาภรณ์

พรมพันใจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงมยุรฉัตร ชัยวงศ์วัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ แซ่เฮง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงสาวิตรี ชูแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงสิรินยา ปลอดเถา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงอาภัสสร ช่วยบุญชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายปยพัทธ์ ร่มโพรีย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๓

นางสาวณีรนุช หินมี

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๔

นางสาววนิดา ใหม่นิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๙ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๕

นางสาววันสิริ หนูปุย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๖

นางสาวเกษร เคียมขาว

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๗

นางสาวบุษยา เคียมขาว

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๘

นายณรงค์ศักดิ

์

หนูมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๐๙

นายอิทธิพงศ์ รักษ์แก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๐

นางสาวกนกวรรณ สวนอุ่น
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๑

นางสาวกมลชนก สวนอุ่น
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๒

นางสาวจุรีรัตน์ ดาสงเคราะห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๓

นางสาวปรัสยา สุขขาว

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๔

นายปริญญา แก้วฉิม
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๕

นางสาวชลิดา จันทร์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๖

นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๗

นางสาวลัลวรัญญา บุตรเต๋

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๘

นายอธิวัฒน์ สารักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๑๙

นางสาวอาทิติยา คำช่วย
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๐

นายธนกร มลิพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๑

นายอนันทรักษ์ ด้วงสิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๒

นายอภิสิทธื

์

สังข์สิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๓

นางสาวญาณี รามรังสฤษฎิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๔

นางสาวศศิประภา เต็มสิริมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๕

นางสาวสุพัตรา ส่งรอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๖

นางสาวสิริยากร เรืองโรจน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๗

นางสาวมัลลิกา พัฒภูมิ
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๘

นางสาวเกศรินทร์ ทองศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๒๙

นางสาวนรภัทร ดีพร้อม
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๐

นายอิทธิกร เกลียงเกิด

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๑
นางสาวธัญญลักษณ์ สีแค

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๒

นางสาวเพ็ญนภา ขุนหลัด
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๓

นายเจนวิทย์ เมืองทองอ่อน
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๔

นายธีระพงศ์ ทองปสโน
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๕

นายวราวุธ เอียดมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๖

นายศิริศักดิ

์

ใหม่สุดใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๗

นางสาวณัฐริกา ห้วยลำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๘

นางสาวธนนันท์ ธัญญานันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๓๙

นางสาวธนศร ช่วยบุญชู
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๐ / ๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๐

นางสาวสุภารัตน์ แปนเหลือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๑

นายทนงศักดิ

์

เราตะพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๒

นายพรศักดิ

์

บองทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๓

นายอนุพงศ์ ศรีสมโภชน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายพัฒน์ ตะเพียนทอง
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายธนัทพนธ์ สังข์ด้วงยาง
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญทองใหม่ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายวรากร คงเหล่
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายธีรเดช แซ่อุ้ย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หนูปุย ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงทาริกา รอดคง ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชรรัตน์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีเมฆ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ หนูอ่อน
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

นศ ๖๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงชนิตา ปานเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ท่าเสริม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมกิตติเมธี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)  ๗๑ / ๗๑

้
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